WONDERFUL JAPAN
TOKYO-FUJI-SAKURA
5 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่มต้ น

34,900.บาท / ท่ าน

กำหนดกำรเดินทำง : 03 - 07 เมษำยน 2560

ไฮไลท์
-ชื่นชมควำมงำมของดอกซำกุระกันอย่ ำงเต็มทีท่ ้งั สวนอุเอโนะ และ เมืองไซตำมะ
-ล่องเรือทะเลสำบอำชิ ชมควำมงำมธรรมชำติในฤดูใบไม้ ผลิและภูเขำไฟฟูจิในมุมสวย
-เดินเล่นเพลินใจทีเ่ มืองเก่ ำ คำวำโกเอะ ลิตเติล้ เอโดะ เมืองแห่ งมันหวำนแสนอร่ อย
-ขอพรเจ้ ำแม่ กวนอิมทองคำ วัดอำซำกุสะ เพือ่ ควำมเป็ นสิ ริมงคล
-เต็มอิม่ กับเมนูบุฟเฟ่ ต์ ขำปู พร้ อมนำ้ จิม้ รสเลิศ
-ผ่ อนคลำยกับกำร “แช่ นำ้ แร่ ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” เพือ่ สุ ขภำพและผิวพรรณทีเ่ ปล่งปลัง่
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วันแรก
20.00น.
23.45 น.
วันที่สอง
08.00 น.

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่สำม
เช้ ำ

กรุ งเทพฯ - สนำมบินดอนเมือง
คณะพร้ อ มกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนดอนเมื อ ง อำคำร 1 ผู้ โดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศ ชั้ น 3 ประตู 1
เคำน์ เตอร์ 1 – 4 สำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600
นำริตะ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่ องเรื
องเรือทะเลสำบอำชิ – หุบเขำโอวำคุดำนิ – โกเทมบะ เอำท์ เล็ท - แช่ ออนเซ็
ออนเซ็น
เดินทางถึง สนำมบินนำริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบ - รับกระเป๋ าและทาภาระกิจส่ วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว
(กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย )
นาท่านเดิ นทางสู่ วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการ ล่ องเรื อโจรสลัดทะเลสำบอำชิ สัมผัสความ
งามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนบนพื้นผิวของ “ทะเลสาบอาชิ ” (ใช้ เวลำล่ อง 30 นำที) อัน
เกิ ดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทาให้ปิดทางออกของน้ าในทะเลสาบ นอกจากนี้ ทะเลสาบแห่ งนี้ ยงั เป็ น
ตานานของวัดฮาโกเน่ ซึ่ งปั จจุบนั จมอยู่ภายใต้ทอ้ งทะเลสาบคงเหลือให้เห็นเพียงเสาประตูวดั เท่านั้น เชิ ญท่านเลือก
หามุมถูกใจบริ เวณดาดฟ้ าเรื อ เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชชม หุบเขำโอวำคุดำนิ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3,000 ปี ที่แล้ว
ปัจจุบนั ภูเขาไฟนี้ยงั คงไม่ดบั จึงทาให้มีบ่อน้ าร้อนและถ้ ากามะถันหลงเหลืออยู่และที่หุบเขานี้ยงั มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
อีกด้วย แนะนาให้ท่านชิ มไข่ดา หรื อ ไข่ตม้ บ่อกามะถันจากร้านค้า ทั้งนี้ คนญี่ปุ่นมีความเชื่ อกันว่า “เมื่อกิ นไข่ดา 1
ฟอง จะทาให้อายุยืนยาวขึ้ น 7 ปี ” เชิ ญท่านเลือกชมและซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ ข้ ึนชื่ อมากมาย อาทิ สบู่ดา, แชมพูดา,
โฟม ล้างหน้าดา ซึ่ งล้วนเป็ นผลิตภัณฑ์จากกามะถันที่ คนญี่ปุ่นเชื่ อว่าบารุ งผิวพรรณและเส้นผมให้มีสุขภาพดี นา
ท่านสู่ โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอ้ ำท์ เล็ท แหล่งรวมสิ นค้านาเข้าและแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกัน ให้ท่านได้อิสระกับ
การเลื อ กซื้ อเลื อกชมสิ น ค้าที่ ไ ด้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ด ังไม่ ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara,
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสิ นค้า Intimate Apparel ได้แก่
Kid Blue และ Triumph หมวดสิ นค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั มี หมวดสิ นค้าอื่ นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็กซึ่ งของทุ กชิ้ นเป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ ง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั JIRAGONNO HOTEL หรือ BREEZEBAY KAWAGUCHIKO HOTEL
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม ---- พิเศษ อร่ อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขำปูยกั ษ์
หลังจำกนั้นเชิญท่ ำนผ่ อนคลำยกับกำร “แช่ นำ้ แร่ ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็ น” ซึ่งชำวญี่ปุ่นเชื่อว่ ำนำ้ แร่ ธรรมชำตินีม้ ี
ส่ วนช่ วยเรื่องกำรรักษำสุ ขภำพ ระบบหมุนเวียนโลหิต และผิวพรรณที่เปล่ งปลัง่
ภูเขำไฟฟูจิ – โตเกียว - วัดอำซำกุสะ - ชมซำกุระสวนอุเอโนะ
เอโนะ – นำริตะ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
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เที่ยง

ค่ำ
วันที่สีส่ ี
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะที่งดงามที่สุดในโลก
แห่งหนึ่ง มีความสู งประมาณ 3,776 เมตร นาท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ "ชั้น 5" บนระดับ
ความสูงที่ 2,500 เมตร (กำรขึน้ ชมขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศ) อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ
กันตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ “กรุ งโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกี ยว หมายถึง นครหลวงตะวันออก เป็ นเมืองที่ มี
ประชากรมากที่ สุดในโลกเมืองหนึ่ งจึ งทาให้กรุ งโตเกี ยวเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางการเงิ นระหว่างประเทศ เศรษฐกิ จ
การคมนาคม เทคโนโลยี จากนั้นนาท่านเดินทางไปนมัสการ เจ้ ำแม่ กวนอิมทองคำ วัดอำซำกุซะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ น
วัดที่ มีความศักดิ์ สิ ทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่ สุดแห่ งหนึ่ งในกรุ งโตเกี ยว ภายในประดิ ษฐานองค์เจ้าแม่
กวนอิมทองคา มีผคู ้ นนิ ยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ ต้ งั
ของ โคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่บริ เวณประตูทางเข้าด้านหน้าสุ ดของวัด ชื่ อ ประตูฟ้าคารณ และถนนจากประตูเข้าสู่
ตัววิหาร ถนนนากามิเซะ เป็ นที่ ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย จากที่ นี่ท่านจะสามารถเก็บ
ภาพความประทับใจคู่กบั หอคอย TOKYO SKYTREE ได้อีกด้วย จากนั้นนาท่ าน ชมดอกซำกุระที่ สวนอุเอโนะ
เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกี ยว ในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปี สวนอุเอโนะจะได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก
ในการมาชมซากุระซึ่ งมักจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน (ช่วงเวลาชมซากุระบานขึ้นอยู่
กับช่ วงวันเดิ นทางและสภาพอากาศ) โดยจะมีตน้ ซากุระเรี ยงรายอยู่ท้ งั สองข้างยาวไปตามทางเดิ นภายในสวน มี
จานวนมากกว่า 1,000 ต้น ทาให้ดึงดูดผูค้ นจานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรื อที่เรี ยกกันว่า ฮานามิ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NARITA EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่ ำ
ชมซำกุระเมืองไซตำมะ – เมืองเก่ ำคำวำโกเอะ ลิตเติล้ เอโดะ – โตเกียว – ชินจู
นจูกุ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทาง ชมซำกุระ เมืองไซตำมะ บริ เวณสวนริ มน้ ายาวเป็ นอุโมงค์ตน้ ซากุระยาวเกือบ 2 กิโลเมตรซึ่ งได้ชื่อ
ว่าเป็ นจุดชมซากุระที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงติดอันดับสถานที่ ชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นด้วย นอกจากนั้นท่านจะ
ได้ชมดอกเรพซี ด (Rapeseed) หรื อคนญี่ปุ่นเรี ยกว่า นำโนะฮำนะ สี เหลืองสดออกดอกบานเป็ นทุ่งพร้อมๆกันกับ
ดอกซากุระทาให้มีสีเหลืองตัดกับสี ชมพูของดอกซากุระสวยงามยิ่งนัก (ช่วงเวลาชมดอกเรพซี ดและดอกซากุระบาน
ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคำวำโกเอะ จังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ลิตเติล้ เอโดะ สัมผัสกลิ่นอายเมือง
เก่าโบราณ สถาปั ตยกรรมในสมัยเอโดะ ปั จจุบนั คาวาโกเอะก็ยงั คงรักษาความเป็ นเมืองเก่าผสมกับความทันสมัยได้
อย่างดี ทุกท่านจะได้เดินเล่นย่านถนนคุรำซึ คุริ (KURAZUKURI STREET) หรื อ KAWAGOE’S WAREHOUSE
DISTRICT ย่านยอดฮิตและยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดีบนถนนสายหลักนั้นตลอดสองข้างทางจะเรี ยงรายไปด้วย
อาคารเก่ าแก่ ยุค โบราณสมัยเอโดะที่ แสนคลาสสิ ก เราสามารถเห็ นได้ต้ งั แต่ บ้านเรื อนไม้อนั ประณี ตงดงามไป
จนกระทัง่ ตึ กปูนอันแข็งแกร่ งสง่างาม อีกสิ่ งที่ หนึ่ งที่ หลายคนชื่ นชอบและประทับใจที่นี่ก็คือการซอกแซกหาของ
อร่ อยกินในย่านนี้ ที่มีต้ งั แต่อาหารการกินยุคเก่าแก่โบราณ อย่างขนมดังโหงะ, ข้าวปั้ นปิ้ งสู ตรเฉพาะตัว, ขนมปั งไส้
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ถัว่ แดงรสเฉพาะถิ่น อาหารเซ็ตชุดดั้งเดิม, ชาคุณภาพเยี่ยมที่คดั สรรพิเศษ, ไปจนเค้กโรลเลื่องชื่ อในแบบฉบับคาวา
โกเอะ เมืองคาวาโกเอะมีตรอกขนมหวานชื่ อว่า ตรอกคำชิยะโยโคะโชะ ซึ่ งเป็ นตรอกที่มีร้านขนมหวานตั้งเรี ยงราย
กัน โดยเฉพาะขนมจากมันหวำนของดีของเมืองคาวาโกเอะ สิ่ งที่หา้ มพลาดเด็ดขาดนัน่ ก็คือ หอระฆังโทคิโนะคำเนะ
(TOKINO KANE BELL TOWER) ที่ ต้ งั โดดเด่ นเป็ นสัญ ลักษณ์ ส าคัญ ของเมื อง สร้ างระหว่างปี 1624 และ 1644
โครงสร้างปั จจุบันนั้นสร้างขึ้ นมาใหม่เมื่ อปี 1894 หนึ่ งปี ให้หลังจากเหตุ การณ์ ไฟไหม้ครั้ งใหญ่ เป็ นอาคารสาม
ชั้นสู ง 16 เมตร หอระฆังนี้ ทาหน้าที่บอกเวลามายาวนานกว่า 350 ปี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งโตเกียว ย่ ำนชินจูกุ
ย่านช้อปปิ้ งที่ มีความเจริ ญอันดับหนึ่ งของโตเกี ยว ศูนย์รวมร้านค้าหลากสไตล์ อย่างเช่ น ร้าน 100 เยน อิสระให้
ท่านเพลิดเพลิ นกับการจับจ่ ายเลื อกซื้ อสิ นค้าถูกใจ อาทิ นาฬิ กาแบนด์เนมดัง อุปกรณ์ อีเลคทรอนิ ค กล้องถ่ายรู ป
ดิจิตอล หรื อ สิ นค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง อาทิเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ น กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสาอางยี่หอ้ ดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะ
เป็ น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาที่ถกู กว่าเมืองไทย
** เพือ่ สะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของท่ ำนอิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย**
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NARITA EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่ ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ
09.15 น.
13.50 น.

สนำมบินนำริตะ – ท่ ำอำกำศยำนดอนเมื
อำกำศยำนดอน อง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ
ออกเดินทางจากสนำมบินนำริตะ โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
ถึงท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

ข้ อควรทรำบ :
สำหรับท่ ำนที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่ อนทำกำรออกตัว๋
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครือ
่ งลาใหญ่ 337 ทีน
่ ง่ ั
้ า่ ย**
่ ทุกทีน
ทีน
่ ง่ ั ระบบสุม
่ ง่ ั (Random) โดยสายการบิน **กรณีเลือกทีน
่ ง่ ั มีคา่ ใชจ
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อัตรำค่ ำบริกำร/ท่ ำน

กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่ ำน

03 - 07 เมษำยน 2560

34,900

เด็ก อำยุ 2-12 ปี
พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มี
เตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

พักเดีย่ วเพิม่
ท่ ำนละ

34,900

34,900

34,900

7,500

รำคำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักใบละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 2 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ เป็ นเงิน 3,000 เยน / ท่ ำน ตลอดกำรเดินทำง**
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่ตกลงกันไว้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการล่าช้าของ
สายการบิ น , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรื อ
การหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย
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วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัด
จาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่ านไม่ ช าระเงิ นค่ าทัวร์ ส่ วนที่ เหลื อตามกาหนดวัน ดังกล่ าว ทางบริ ษ ทั ฯ ถื อว่าท่ านยกเลิ กการเดิ นทางโดยไม่ มีเงื่ อ นไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบิ นแบบหมู่คณะ ต้องเดิ นทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่ สายการบิ น
เรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย
หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ น
จริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้ นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตี ยงเสริ ม
ให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิด
ไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนั ก กระเป๋ าสั ม ภาระที่ โ หลดลงใต้ท้ อ งเครื่ อง สายการบิ น อนุ ญ าตท่ า นละ 1 ใบ น้ าหนั ก ใบละไม่ เ กิ น 20 กิ โ ลกรั ม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่
เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 35 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 55 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
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