WONDERFUL JAPAN
TOKYO - MT.FUJI
5 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเรรริ่มตต้น

23,900.-

กดาหนดการเดรนทาง : มรถทนายน – กรกฎาคม 2560

บาท / ทท่าน

ไฮไลทท
- สสัมผสัสเสนท่หทของภภเขาไฟฟภจร และททท่งลาเวนเดอรทสสีมท่วงทสีริ่บานสะพรสัริ่งชท่วงกลางมรถ ทนายน-กรกฎาคม
- ชมหทบเขาโอวาคทดานร ชรมไขท่ดดาเพพริ่ออายททสีริ่ยพนยาวตามความเชพริ่อ
-ขอพรเจต้าแมท่กวนอรม วสัดอาซากทสะ เพพริ่อความเปป็นสรรรมงคล
- อรสระวสันฟรสีเพลรดเพลรนกสับการชต้อปปรปิ้งหรพอเลพอกซพอปิ้ ทสัวรทเสรรมโตเกสียวดรสนสียแท ลนดท
- เตป็มอรริ่มกสับเมนภบทฟเฟท่ตทขาปภ และ ปรปิ้งยท่างบนหรนภภเขาไฟ
-ผท่อนคลายกสับการ “แชท่นดปิ้าแรท่ธรรมชาตร” หรพอ “ออนเซป็น” เพพริ่อสท ขภาพและผรวพรรณทสีริ่เปลท่งปลสัริ่ง
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วสันแรก
20.00 น.
23.45 น.
วสันทสีริ่สอง
08.00 น.

เทสียริ่ ง
บท่าย

คดริ่า

วสันทสีริ่สาม
เชต้า

กรทงเทพฯ - สนามบรนดอนเมพอง
คณะพรร้อมกกน ณ ทท่าอากาศยานดอนเมพอง อาคาร 1 ผภต้โดยสารขาออกระหวท่างประเทศ ชสัปิ้น 3 ประตภ 1
เคานทเตอรท 1 – 4 สายการบรนแอรทเอเชสีย เอป็กซท (XJ) โดยมมีเจร้าหนร้าทมีที่บรริษกทฯ คอยออานวยความสะดวก
ออกเดรินทางสสส โตเกสียว ประเทศญสีริ่ปนทท่ โดยสายการบรนแอรทเอเชสีย เอป็กซท เทสียริ่ วบรนทสีริ่ XJ600
นารรตะ – กรทงโตเกสียว - วสัดอาซากทสะ – หทบเขาโอวาคทดานร – แชท่ออนเซป็
(-/L/D)
ออนเซป็น
เดรินทางถถึง สนามบรนนารรตะ ประเทศญสีริ่ปนทท่ (เวลาทต้องถรริ่นเรป็วกวท่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลกงจากผสานขกขนตอนตรวจคน
เขร้าเมมืองและศศุลกากรเรมียบรร้อยแลร้ว นอาทสานเดรินทางสสส “กรทงโตเกสียว” เมมืองหลวงของประเทศญมีที่ปศุสน โตเกมียว หมายถถึง
นครหลวงตะวกนออก เปป็นเมมืองทมีที่มมีประชากรมากทมีที่สศุดในโลกเมมืองหนถึที่งจถึงทอาใหร้กรศุงโตเกมียวเปป็นหนถึที่งในศสนยย์กลาง
การเงรินระหวสางประเทศ เศรษฐกริจ การคมนาคม เทคโนโลยมี นอาทสานนมกสการ เจต้าแมท่กวนอรม วสัดอาซากทสะ วกดทมีที่ไดร้ชมืที่อ
วสาเปป็นวกดทมีที่มมีความศกกดริดสริทธริดและไดร้รกบความเคารพนกบถมือมากทมีที่สศุดแหสงหนถึที่งในกรศุงโตเกมียว ภายในประดริษฐานองคย์
เจร้าแมสกวนอริมทองคอา มมีผคสร้ นนริยมมากราบไหวร้ขอพรเพมืที่อความเปป็นสริรริมงคลตลอดทกข งปมี ประกอบกกบภายในวกดยกงเปป็น
ทมีที่ตข งก ของโคมไฟยกกษย์ทมีที่มมีขนาดใหญสบรริเวณประตสทางเขร้าดร้านหนร้าสศุดของวกด ชมืที่อ ประตสฟร้าคอารณ และถนนจากประตส
เขร้าสสสตกววริหาร ถนนนากามรเซะ เปป็นทมีที่ตข กงของรร้านคร้าขายของทมีที่ระลถึกพมืขนเมมืองตสาง ๆ มากมาย จากทมีที่นมีที่ทสานจะสามารถ
เกป็บภาพความประทกบใจคสสกบก หอคอย TOKYO SKYTREE ไดร้อมีกดร้วย
 รสับประทานอาหารกลางวสัน ณ ภสัตตาคาร
นอาทสานเดรินทางโดยรถโคร้ชชม หทบเขาโอวาคทดานร เกริดจากการระเบริดของภสเขาไฟฮาโกเนสเมมืที่อประมาณ 3,000 ปมีทมีที่แลร้ว
ปกจจศุบกนภสเขาไฟนมีขยกงคงไมสดกบ จถึงทอาใหร้มมีบสอนอขารร้อนและถอขากอามะถกนหลงเหลมืออยสแส ละทมีที่หศุบเขานมีขยกงมองเหป็นภสเขาไฟฟสจริ
อมีกดร้วย แนะนอาใหร้ทสานชริมไขสดอา หรมือ ไขสตร้มบสอกอามะถกนจากรร้านคร้า ทกขงนมีขคนญมีที่ปศุสนมมีความเชมืที่อกกนวสา “เมมืที่อกรินไขสดอา 1
ฟอง จะทอาใหร้อายศุยมืนยาวขถึขน 7 ปมี” เชริญทสานเลมือกชมและซมืขอสรินคร้าพมืขนเมมืองทมีที่ขข ถึนชมืที่อมากมาย อาทริ สบสสดอา, แชมพสดอา,
โฟม ลร้างหนร้าดอา ซถึที่งลร้วนเปป็นผลริตภกณฑย์จากกอามะถกนทมีที่คนญมีที่ปศุสนเชมืที่อวสาบอารศุงผริวพรรณและเสร้นผมใหร้มมีสศุขภาพดมี
นอาทสานเขร้าสสสทมีที่พกก JIRAGONNO HOTEL หรมือเทมียบเทสา
 รสับประทานอาหารคดริ่า ณ หต้องอาหารของโรงแรม ---- พรเศษ อรท่อยกสับเมนภบทฟเฟท่ฟท่ ตทขาปภยสักษท
หลสังจากนสัปิ้นเชรญทท่านผท่อนคลายกสับการ “แชท่นดปิ้าแรท่ธรรมชาตร” หรพอ “ออนเซป็น” ซซริ่งชาวญสีริ่ปนทท่ เชพริ่อวท่านดปิ้าแรท่ธรรมชาตรนสีปิ้มสี
สท่วนชท่วยเรพริ่องการรสักษาสท ขภาพ ระบบหมทนเวสียนโลหรต และผรวพรรณทสีริ่เปลท่งปลสัริ่ง
ททงท่ ดอกลาเวนเดอรท - ภภเขาไฟฟภจร ชสัปิ้น 5 – กรทงโตเกสียว – ชต้อปปรปิ้งยท่านชรนจภกท

(B/L/-)

 รสับประทานอาหารเชต้า ณ หต้องอาหารของโรงแรม
นอาทสานชม“ททท่งดอกลาเวนเดอรท ” ทสีงริ่ าน Fuji kawaguchiko Herb Festival (16 มรถทนายน – 17 กรกฎาคม) ตกขงอยสรส ริมฝกที่ง
ทะเลสาบคาวากสชริโกะฝกที่งเหนมือ ซถึที่งจะสามารถมองขร้ามทะเลสาบไปเหป็นแมกไมร้เชริงภสเขาไฟและยกงจะเหป็นภสเขาไฟฟสจริ
ไดร้อยสางโดดเดสนเตป็มตา ทสานสามารถชมความงามและสกมผกสกลริที่นหอมเยป็นของดอกลาเวนเดอรย์ในทศุสงสมีมสวง โดยไมส
จอาเปป็นตร้องเดรินทางไปไกลถถึงเกาะฮอกไกโด (สอาหรกบกรศุรุ๊ปทมีที่เดรินทางชสวงกลางเดมือนมริถศุนายน-กลางเดมือนกรกฎาคม
เทสานกขน) จากนกขนนอาทสานเดรินทางขถึขนสสส ภภเขาไฟฟภจร สกญลกกษณย์ของแดนอาทริตยย์อศุทกยและยกงเปป็นภสเขาไฟทมีที่มมีลกกษณะทมีที่
งดงามทมีที่สศุดในโลกแหสงหนถึที่ง มมีความสสงประมาณ 3,776 เมตร นอาทสานขถึขนสกมผกสมนตย์เสนสหย์และกลริที่นอายอยสางใกลร้ชริดทมีที่
"ชสัปิ้น 5" บนระดกบความสสงทมีที่ 2,500 เมตร เพมืที่อชมทกศนมียภาพโดยรอบของภสเขาไฟทมีที่ สามารถมอง เหป็นทะเลสาบทกขงหร้า
กระจายอยสโส ดยรอบ ใหร้ทสานไดร้บกนทถึกภาพความงดงามของภสเขาไฟฟสจริกนก ตามอกธยาศกย
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เทสียริ่ ง

 รสับประทานอาหารกลางวสัน ณ ภสัตตาคาร เมนภ หมภยท่างหรนภภเขาไฟ
นอาทสานเดรินทางสสส กรทงโตเกสียว ยท่านชรนจภกท ยสานชร้อปปริขงทมีที่มมีความเจรริญอกนดกบหนถึที่งของโตเกมียว ศสนยย์รวมรร้านคร้าหลาก
สไตลย์ อยสางเชสน รร้าน 100 เยน อริสระใหร้ทสานเพลริดเพลรินกกบการจกบจสายเลมือกซมืขอสรินคร้าถสกใจ อาทริ นาฬริกาแบนดย์เนม
อศุปกรณย์อมีเลคทรอนริค กลร้องถสายรสปดริจริตอล หรมือ สรินคร้าเอาใจคศุณผสร้หญริง อาทริเสมืขอผร้าแฟชกนที่ วกยรศุสน กระเปป๋า รองเทร้า
เครมืที่องสอาอางยมีที่หร้อดกงของญมีที่ปศุสน ไมสวาส จะเปป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาทมีถที่ สกกวสาเมมืองไทย
** เพพริ่อสะดวกในการชต้อปปรปิ้งของทท่านอรสระอาหารคดริ่าตามอสัธยาศสัย**
นอาทสานเขร้าสสสทมีที่พกก NARITA EXCEL HOTEL TOKYU หรมือเทมียบเทสา

วสันทสีริ่สสีสริ่ สี
เชต้า

–

–

อรสระชต้อปปรปิ้งในโตเกสียว ไมท่มสีรถโคต้ชบรรการตลอดวสัน / เดรนทางโดยรถไฟตลอดวสัน
(คท่ารถไฟไมท่รวมในคท่าทสัวรท)
(B/-/-)
 รสับประทานอาหารเชต้า ณ หต้องอาหารของโรงแรม
อรสระทท่องเทสีริ่ยวเตป็มวสัน ไมท่มสีรถบสัสบรรการ ***ไกดทแนะนดาทสีริ่เทสีริ่ยวโดยรถไฟตะลทยโตเกสียว
เชริญทสานสกมผกสประสบการณย์พริเศษนกงที่ รถไฟทสองเทมีที่ยวตามสถานทมีที่เทมีที่ยวทมีที่ขข ถึนชมือที่ ซถึที่งมมีทมีที่เทมีที่ยวมาแนะนอาดกงนมีข
- ฮาราจภกแท หลท่งรวมแฟชสัริ่นวสัยรทท่นอรนเทรนดทอสั พเดทของเมพองปลาดรบ ทสีริ่เชพริ่อมระหวท่างสถานสีJR HARAJUKU
STATION กกบถนนสายหลกก MEIJI DORI ถนนคนเดรินทมีที่เปป็นสกญลกกษณย์ของฮาราจสกศุ สริที่งทมีที่มมีชมืที่อเสมียงของยสานนมีขกคป็ มือ
การแตสงตกวแฟชกนที่ แบบ COSPLAY ของวกนรศุสนญมีที่ปศุสนแตสงตามการย์ตสนเรมืที่องตสางๆ
- ถนนทาเคชรตะ (TAKESHITA DORI) เปป็นถนนเลป็ กๆ หนร้าสถานมีฮาราจสกศุ เปป็ นแหลส งรวมรร้ านคร้า แฟชก ที่น วกยรศุส น
เสมืขอผร้าเครมืที่องประดกบ เครมืที่องสอาอาง หร้ามพลาดรร้านเครปสไตลย์ญมีที่ปศุสนทมีที่โดสงดกง ตกขงอยสตส รงกลางของถนนทาเคชริตะรร้านทมีที่
มมีชมืที่อเสมียงคมือ MARION CREPES ทมีที่ถมือวสาเปป็นรร้านเครปสไตลย์ญมีที่ปศุสนอกนเกสาแกสทมีที่เปริดบรริการมานานทมีที่สศุดในญมีที่ปศุสน
- ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหลสงรวมสรินคร้าแบรนดย์เนมและหร้างสรรพสรินคร้าชมืที่อดกง
- ROPONGI HILL ชร้อปปริขงมอลลย์แหลสงรวมของแบรนดย์ดกงเชสน LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR
- KIDDYLAND รต้านขายสรนคต้าของเดป็ก ทมีที่มมีทข กงเสมืขอผร้า ของเลสน ขนม ORIENTAL BAZZAR รร้านขายของทมีที่ระลถึก
ชรบทยท่า ไดร้รกบฉายาวสาเปป็น Shopping District แหส งโตเกมียวทมีที่โดสงดกงไปทกวที่ โลก เปป็นแหลสงรวมความบกนเทริงหลากหลาย
ชนริดไมสวสาจะเปป็นหร้างสรรพสรินคร้าตส างๆ SHIBUYA109,TOKYO HAND ทมีที่ถมือวสาเปป็นสาขาทมีที่ใหญส ทมีที่สศุด, PARCO,
LOFT สาขาชริ บส ยสา ทมีที่ เ ตป็ ม ไปดร้ ว ยของเกป๋ ๆ และถนนทมีที่ จ ะเตป็ ม ไปดร้ ว ยรร้ า นคร้ า แบรนดย์ ดก ง มากมาย อาทริ UNIQLO,
UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชริบศุยสา มมีแยกทมีที่เรมียกไดร้วสาวศุสนวายทมีที่สศุดใน
โลกเปป็นอมีกหนถึที่งสถานทมีที่ยอดนริยมทมีที่ใครๆ กป็ตร้องแวะมา HACHIKO SQUARE ทมีที่มมีผสร้คนพลศุกพลสานขร้ามถนนกกนแทบ
จะ 24 ชม. เลยทมีเดมียว จศุดไฮไลทย์อมีกจศุดในยสานนมีขไดร้แกสรสปปกขนของ HACHIKO สศุนขก ผสร้ซมืที่อสกตยย์อกนโดสงดกงไปทกวที่ โลก
โตเกสียวดรสนสียแท ลนดท แนะนอาทสานเดรินทางโดยรถไฟสสส โตเกสียวดรสนสียทแลนดท ดรินแดนหรรษาของคนทศุกเพศทศุกวกย พบ
กกบความอลกงการซถึที่งเตป็มไปดร้วยเสนสหย์แหสงตอานานและจรินตนาการของการผจญภกย ใชร้ทศุนในการกสอสรร้าง 600 ลร้านเยน
โดยการถมทะเล ทสานจะไดร้พบกกบเครมืที่องเลสนหลากหลาย เชสน ทร้าทายความมกนสย์เหมมือนอยส สในอวกาศไปกกบ SPACE
MOUTAIN, ระทถึกขวกญกกบ HAUNTED MANSION บร้านผมีสริง, ตมืที่นเตร้นกกบ SPLASH MOUNTAIN หวาดเสมียวไปกกบ
รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนศุกสนานกกบ PIRATES OF THE CARIBBEAN, เขร้าไปอยสใส นโลกแหสง
จรินตนาการกกบการย์ตสนทมีที่ทสานชมืที่นชอบของ WALT DISNEY เชสน มริกกมีขเมร้าสย์, มรินนริเมร้าสย์,โดนกลดกกด ฯลฯ
***อรสระอาหารกลางวสันและอาหารคดริ่าตามอสัธยาศสัย เพพอริ่ ใหต้ทท่านไดต้ใชต้เวลาอยท่างเตป็มทสีริ่
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วรธสีการเดรนทางจากนารรตะเขต้าสภโท่ ตเกสียว
จากโรงแรมยสานนารริ ตะเราสามารถนก ที่ง Shuttle Bus ของโรงแรมไปตส อรถทมีที่ สนามบริน นารริต ะเขร้าสสส โตเกมี ยว โดย
สามารถทอาไดร้หลายวริธมี เชสน รถไฟ รถโดยสารประจอาทางและแทป็กซมีที่ ในปกจจศุบกนนริยมนก งที่ รถไฟ ดกงนกขนขอแนะนอาการ
เดรินทางโดยรถไฟ ซถึที่งสะดวกในการคอานวณระยะเวลาและจกดสรรตารางเดรินทางทสามกลางรถไฟทมีที่มมีอยสสหลายสาย
รถไฟฟร้าทมีที่ใหร้บรริการจากสนามบรินนารริตะเขร้าเมมืองโตเกมียว มมีอยสหส ลกกๆ 5 สายดร้วยกกนไดร้แกส
1) Narita Express (N'EX) – เสต้นสสีแดงตามรภ ป เดรินทางเขร้าโตเกมียวจากทางทริศใตร้ ผสานจริบะเขร้าสถานมีโตเกมียว ใชร้เวลา
53 นาทมี แลร้วขบวนรถจะแยกเปป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกมีข สส วนแรกวริงที่ ขถึขนไปทางเหนมือผสาน Shinjuku, Omiya สส วน
หลกงวริที่งไปทาง Yokohama, Totsuka, Ofuna คสารถอยสสทมีที่ 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน Narita Express วริที่งดร้วย
ความเรป็วสสงสศุด 130 กริโลเมตรตสอชกวที่ โมง ใหร้บรริการจากหลายๆสถานมีในโตเกมียวและปรริมณฑล ทศุกขบวนจะวริที่งผสาน
สถานมีโตเกมียว ซถึที่งเปป็นสถานมีทมีที่ขบวนรถจะเชมืที่อมตสอกกนหรมือแยกจากกกน ปกตริแลร้วขบวนทมีที่มาจากโอฟศุนะหรมือโยะโกะ
ฮามส าจะเชมืที่อมตส อกกบขบวนทมีที่ มาจากชรินจศุกศุ อริเคะบศุคศุโระ หรมือโอมริยะ กลายเปป็นขบวนเดมียวกกน วริที่งตส อ ไปจนถถึ ง ทส า
อากาศยานนารริตะ (ผสานทาง Sōbu Main Line และ สายนะรริตะ)
2) รถไฟ JR เปป็นรถไฟธรรมดา– เสต้นสสีเขสียว ใชร้เวลา 80 นาทมี เดรินทางไปสถานมี Tokyo ราคาประมาณ 1,280 เยน
3) Keisei Skyliner – เสต้นสสีนดปิ้าเงรน รถดสวนของฝกที่ง Keisei เดรินทางจากสนามบรินนานาชาตรินารริตะ ผสานสถานมีนริปโปรริ
สศุดปลายทางทมีที่อศุเอโนะ ใชร้เวลาเพมียง 41 นาทมี คสาโดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei Skyliner วริที่งดร้วยความเรป็วสสงสศุด
160 กริโลเมตรตสอชกวที่ โมง Skyliner มมีรถออกทศุกๆ 20 และ 40 นาทมี ในระหวสางชส วงเวลา 14.00-16.00 มมีรถวริที่ง 3 เทมีที่ยว
ตสอชกวที่ โมง กรณมีใชร้บรริการ Keisei Line จะตร้องลงทมีที่สถานมีนริปโปรริ (Nippori) หรมือไมสกป็สถานมีอศุเอโนส (Ueno) ซถึที่งทกขง 2
สถานมีนข มีจะสามารถสามารถตสอรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยกงสถานมีตสางๆในโตเกมียวไดร้อยสางสะดวกสบาย ไมส
วสาจะเปป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya,Ikebukuro
4) Access Express – เสต้นสสีสต้ม เปป็นรถดสวนพริเศษของสาย Keisei ปลายทางอยสสทมีที่สถานมีอศุเอโนะ ใชร้เวลาประมาณ 1
ชกวที่ โมง คสาโดยสารประมาณ 1,240 เยน
5) Keisei main line – เสต้นสสีฟต้า เปป็นรถไฟแบบดสวน (Rapid Service) วริงที่ จากสนามบรินไปสศุดปลายทางทมีที่ อศุเอโนะ ใชร้
เวลาตกขงแตส 60 – 90 นาทมี คสาโดยสารประมาณ 1,030 เยน
นอาทสานเขร้าสสสทมีที่พกก NARITA EXCEL HOTEL TOKYU หรมือเทมียบเทสา
วสันทสีริ่หต้า
เชต้า
09.15 น.
13.50 น.

สนามบรนนารรตะ – ทท่าอากาศยานดอนเมพ
อากาศยานดอน อง
 รสับประทานอาหารเชต้า ณ หต้องอาหารของโรงแรม
สมควรแกสเวลา นอาทสานเดรินทางสสสสนามบรินนารริตะ
ออกเดรินทางจากสนามบรนนารรตะ โดยสายการบรนแอรทเอเชสีย เอป็กซท เทมีที่ยวบรินทมีที่ XJ601
ถถึงทท่าอากาศยานดอนเมพอง โดยสวกสดริภาพ พรร้อมความประทกบใจ
********************** ขอบคคณทคกทท่านททที่ใชช้บรริการ **********************

ขต้อควรทราบ :
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สดา หรสับทท่านทสีริ่ตต้องออกตสัตั๋วภายในประเทศ (เครพริ่องบรน , รถทสัวรท, รถไฟ) กรท ณาสอบถามเจต้าหนต้าทสีริ่ฝท่ายขายกท่อนทดา การออกตสัตั๋ว
เนพริ่องจากสายการบรนอาจมสีการปรสับเปลสีริ่ยนไฟลทหรพอเวลาบรน โดยไมท่ไดต้แจต้งใหต้ทราบลท่วงหนต้า
เดดินทางโดยสายการบดิน AIR ASIA X เครรอ
รื่ งลลาใหญญ 337 ททรื่นง
นรื่
ช ญาย**
ญ ทสกททรื่นนรื่ง (Random) โดยสายการบดิน **กรณทเลรอกททรื่นนรื่ง มทคญาใชจ
ททรื่นง
นรื่ ระบบสสม

อสัตราคท่าบรรการ/ทท่าน

กดาหนดการเดรนทาง
22 -26 มรถทนายน 2560
26 - 30 มรถทนายน 2560
11 - 15 กรกฎาคม 2560
13 - 17 กรกฎาคม 2560

ผภต้ใหญท่ พสัก
หต้องละ 2-3
ทท่าน

17,900
17,900
25,900
25,900

เดป็ก อายท 2-12 ปสี
พสักกสับ 1 ผภต้ใหญท่

พสักกสับ 2
ผภต้ใหญท่ มสี
เตสียง

พสักกสับ 2
ผภต้ใหญท่ไมท่มสี
เตสียง

พสักเดสีริ่ยวเพรริ่ม
ทท่านละ

17,900
17,900
25,900
25,900

17,900
17,900
25,900
25,900

17,900
17,900
25,900
25,900

7,500
7,500
7,500
7,500

ราคานสีปิ้รวม

คสาตกวต เครมืที่องบรินไป–กลกบ ชกขนประหยกด (เดรินทางไปกลกบพรร้อมกรศุรุ๊ปเทสานกขน) เสร้นทางและสายการบรินตามระบศุในรายการ

คสาภาษมีสนามบริน และคสาภาษมีนข อามกนตามรายการทกวรย์

คสารถปรกบอากาศนอาเทมีที่ยวตามระบศุไวร้ในรายการ พรร้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมสอนศุญาตใหร้คนขกบรถเกริน 12 ช.ม. / วกน)

คสาเขร้าชมสถานทมีที่ตสางๆ ตามทมีที่ระบศุไวร้ในรายการ (ไมสสามารถคมืนเปป็นเงรินไดร้ เนมืที่องจากบรริษกทฯ ตร้องจองและซมืขอตกวต ลสวงหนร้า)

โรงแรมตามระบศุ หรมือเทมียบเทสา (หร้องละ 2-3 ทสาน)

คสาอาหารตามทมีที่ระบศุในรายการ

คสานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีที่โหลดลงใตร้ทร้องเครมืที่อง สายการบรินอนศุญาตทสานละ 1 ใบ นอขาหนกกใบละไมสเกริน 20 กก.

คสาประกกนอศุบกตริเหตศุในการเดรินทาง คศุร้มครองวงเงรินทสานละ 2 ลร้านบาท (เงมืที่อนไขตามกรมธรรมย์)

คสาหกวหนร้าทกวรย์ คอยดสแลและออานวยความสะดวกตลอดการเดรินทางจอานวน 1 ทสาน
อสัตรานสีปิ้ไมท่รวม
 คสาดอาเนรินการทอาหนกงสมือเดรินทาง หรมือคสาธรรมเนมียมในการยมืที่นใบอนศุญาตเขร้า-ออกเมมืองสอาหรกบคนตสางดร้าว
 คสาใชร้จสายสส วนตกว อาทริ คสาโทรศกพทย์, คสาซกกรมีด, คสาเครมืที่องดมืที่มและอาหารนอกเหนมือจากทมีที่ระบศุในรายการ
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 คสาอาหารและเครมืที่องดมืที่มทมีที่สกงที่ พริเศษในรร้านอาหาร นอกเหนมือจากทมีที่บรริษกทฯ จกดใหร้ ยกเวร้นจะตกลงกกนเปป็นกรณมีพริเศษ
 คสานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีที่เกรินกวสาสายการบรินกอาหนด
 คสาภาษมีมสลคสาเพริที่ม 7% และคสาภาษมีหกก ณ ทมีที่จสาย 3%
 คท่าทรปคนขสับรถและไกดท 3,000 เยน / ทท่าน ตลอดการเดรนทาง**
เงพอริ่ นไขการเดรนทาง
 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริดในการยกเลริกการเดรินทาง กรณมีมมีผสร้เดรินทางตอที่ากวสา 30 ทสาน
 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริดในการปรกบเปลมีที่ยนโปรแกรมเพมืที่อความเหมาะสมโดยมริตร้องแจร้งลสวงหนร้า สาเหตศุอกนเนมืที่องมาจากการ
ลสาชร้าของสายการบริน, การนกดหยศุดงาน, ภกยธรรมชาตริ, การกสอวรินาศภกย, การกสอจลาจล, อศุบกตริเหตศุ ฯลฯ โดยจะคอานถึงถถึงผล
ประโยชนย์ของผสร้เดรินทางเปป็นสอาคกญ
 บรริษกทฯ จะไมสรกบผริดชอบคสาใชร้จสายทมีที่เกริดขถึขน หากทสานถสกปฏริเสธการเขร้าเมมือง อกนเนมืที่องจากการกระทอาทมีที่สสอไปในทางผริด
กฎหมายหรมือการหลบหนมีเขร้าเมมือง ฯลฯ และจะไมสคนมื เงรินคสาทกวรย์ทมีที่ชอาระมาแลร้ว
 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริดในการยกเลริกการเดรินทางในกรณมีทมีที่เกริดภกยพริบกตริทางธรรมชาตริ อาทริ สถึนามริ แผสนดรินไหว ภสเขาไฟระเบริด
อศุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนมือจากการควบคศุมของบรริษกทฯ โดยทางบรริษกทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคสาใชร้จสายทมีที่เกริดขถึขนตามจรริง
เทสานกขน เชสน คสามกดจอาตกวต เครมืที่องบริน, คสาวมีซสาในกรณมีทมีที่ยมืที่นวมีซสาแลร้ว และคสาวางมกดจอาหร้องพกก ฯลฯ
การสดารองทสีริ่นสัริ่งและชดาระเงรน



o
o
o




ยพนยสันการสดารองทสีริ่นสัริ่งกกบเจร้าหนร้าทมีที่ฝสายขาย พรต้อมสท่งสดาเนาหนสังสพอเดรนทาง
ชอาระเงรินมกดจอาภายใน 3 วกนนกบจากวกนทมีที่จอง เงรินมกดจอาถมือเปป็นการยมืนยกนการจองของทสาน
ยศุโรป อเมรริกา ออสเตรเลมีย นริวซมีแลนดย์ ทสานละ 25,000 บาท
ญมีที่ปศุสน เกาหลมี ดสไบ ศรมีลกงกา อรินเดมีย อรินโดนมีเซมีย ทสานละ 10,000 บาท
จมีน ไตร้หวกน เวมียดนาม พมสา กกมพสชา ลาว สริงคโปรย์ ทสานละ 5,000 บาท
คสาทกวรย์สสวนทมีที่เหลมือทกขงหมด ชอาระลสวงหนร้า 21 วกนกสอนเดรินทาง

หากทสานไมสชอาระเงรินคสาทกวรย์สสวนทมีที่เหลมือตามกอาหนดวกนดกงกลสาว ทางบรริษกทฯ ถมือวสาทสานยกเลริกการเดรินทางโดยไมสมมีเงมืที่อนไข
และขอสงวนสริทธริดในการคมืนเงรินมกดจอา
ตสัวตั๋ เครพริ่องบรน

ตกวต เครมืที่องบรินแบบหมสสคณะ ตร้องเดรินทางไป-กลกบพรร้อมกกน หากตร้องการเลมืที่อนวกนเดรินทางกลกบ ทสานตร้องชอาระคสาใชร้จสายทมีที่สาย
การบรินเรมียกเกป็บ และการจกดทมีที่นกงที่ ของกรศุรุ๊ปเปป็นไปโดยสายการบรินกอาหนด ทางบรริษกทฯ ไมสสามารถเขร้าไปแทรกแซงไดร้

คสาภาษมีสนามบริน, คสาภาษมีนข อามกนเชมืขอเพลริงและคสาประกกนวรินาศภกยทางอากาศ คริดตามอกตราทมีที่ทางสายการบรินแจร้ง ณ วกนทมีที่
ออกราคาขาย หากสายการบรินมมีการปรกบขถึขนราคาในภายหลกง ถมือเปป็นคสาใชร้จสายสส วนทมีที่เพริที่ม ทางบรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริดใน
การเรมียกเกป็บตามความเปป็นจรริง ณ วกนทมีที่ออกตกวต
โรงแรมและหต้องพสัก
 หร้องพกกในโรงแรมสส วนใหญสเปป็นแบบหร้องคสส (Twin / Double Room) ประเภทหร้องพกกขถึขนอยสสกบก การวางรสปแบบของแตสละ
โรงแรม กรณมีผสร้รสวมเดรินทางในคณะของทสานจองหร้องประเภทอมืที่นๆ อาจทอาใหร้ไมสไดร้หร้องพกกตริดกกนตามทมีที่ตร้องการ
 โรงแรมอนศุญาตใหร้มมีผสร้เขร้าพกกใน 1 หร้องมากทมีที่สศุด คมือ 3 คนเทสานกขน
 โรงแรมสส วนใหญสไมสมมีหร้องพกกแบบ 3 ทสาน (Triple Room) หรมือมมีจอานวนจอากกด บางโรงแรมอาจจกดเปป็นหร้องพกกคสส และเพริที่ม
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เตมียงเสรริมใหร้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไมสมมีหร้องพกกแบบ 3 ทสาน (Triple Room) หรมือไมสมมีเตมียงเสรริมใหร้ ทสานจอาเปป็นตร้องแยกเปป็นพกกหร้องเดมีที่ยว และตร้อง
ชอาระคสาหร้องพกกเดมีที่ยวเพริที่มดร้วย
 ในกรณมีทมีที่มมีการจกดประชศุมนานาชาตริ (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตสางๆ เปป็นผลใหร้คสาโรงแรมสสงขถึขน 3-4 เทสาตกวจากราคา
ตร้นทศุนทมีที่คริดไวร้ บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริดในการปรกบเปลมีที่ยนหรมือยร้ายไปพกกเมมืองใกลร้เคมียงเพมืที่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเปป๋าและสสัมภาระเดรนทาง
 นอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีที่โหลดลงใตร้ทร้องเครมืที่อง สายการบรินอนศุญาตทสานละ 1 ใบ นอขาหนกกใบละไมสเกริน 20 กริโลกรกม
(สอาหรกบผสร้โดยสารชกขน Economy Class) หากสกมภาระมมีนข อาหนกกเกริน สายการบรินมมีสริทธริดเรมียกเกป็บคสาระวางนอขาหนกกเพริที่มไดร้
 กระเปป๋าสกมภาระทมีที่สายการบรินอนศุญาตใหร้นอาขถึข นเครมืที่องไดร้ ตร้องมมีนข อาหนกกไมสเกริน 7 กริโลกรกม และมมีขนาดความกวร้าง+ยาว+สสง
ไมสเกริน 30 เซนตริเมตร (7.5 นริขว) x 35 เซนตริเมตร (13.5 นริขว) x 55 เซนตริเมตร (21.5 นริขว)
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