WONDERFUL JAPAN
TOKYO – FUJI – SAKURA&RAPESEED
4 วัน 3 คืน
ราคา

38,900.บาท/ท่าน

กำหนดกำรเดินทำง : 3 – 6 เมษำยน 2560

ไฮไลท์
- ชื่นชมควำมงำมของดอกซำกุระกันอย่ ำงเต็มทีท่ ้ งั สวนอุเอโนะ และ เมืองไซตำมะ
- ถ่ ำยรูปภูเขำไฟฟูจิ กับมุมสุ ดฮิต ที่เจดีย์ชูเรโตะ
- ขอพรเจ้ ำแม่ กวนอิมที่ วัดอำซำกุสะ เพือ่ ควำมสิ ริมงคลพร้ อมถ่ ำยรู ปกับโคมไฟขนำดยักษ์
- เดินเล่นเพลินใจที่เมืองเก่ ำ คำวำโกเอะ ลิตเติล้ เอโดะ เมืองแห่ งมันหวำนแสนอร่ อย
- เต็มอิม่ กับเมนูบุฟเฟ่ ต์ ขำปู พร้ อมน้ำจิม้ รสเลิศ
- ผ่ อนคลำยกับกำร “แช่ น้ำแร่ ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” เพือ่ ผิวพรรณที่เปล่ งปลัง่

วันแรก
01.00 น.
04.00 น.
12.05 น.

ค่ำ

วันที่สอง
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

กรุ งเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง) – สนำมบินนำริตะ – วัดอำซำกุสะ – แช่ ออนเซ็น
คณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก เคำเตอร์ สำยกำรบิน NOK SCOOT (XW)
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ นำริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW918
(บริกำรอำหำรร้ อนและน้ำดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนำมบินนำริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อย (เวลาที่
ประเทศญี่ ปุ่นเร็ วกว่าที่ ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งโตเกียว เมืองหลวงและศูนย์กลางความ
เจริ ญของประเทศญี่ ปุ่น นาท่ านชม วัดอำซำกุสะ วัด สาคัญ ที่ สุ ดในโตเกี ยว เชิ ญท่ านขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอิม” ที่ เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาด
ยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร เชิ ญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ ของวัด
แห่ งนี้ หรื อจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ชมและซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกมากมาย อาทิ เครื่ องรางของ
ขลัง ของเล่น ตุ๊กตาญี่ ปุ่น แมวกวัก ร่ ม ชุ ดยูกาตะ เป็ นต้น หรื อจะเลือกชิ มขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
นอกจากนั้นท่านยังสามารถถ่ายรู ปโดยมี “หอคอยโตเกียวสกายทรี ” เป็ นฉากหลังได้จากภายในวัดนี้ดว้ ย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม พิเศษ บุฟเฟต์ ขำปู
หลังจำกนั้นเชิญท่ ำนผ่ อนคลำยกับกำรแช่ นำ้ แร่ ธรรมชำติแท้ ๆ หรือ “ออนเซ็น” ซึ่งชำวญี่ปุ่นเชื่อว่ ำนำ้ แร่
ธรรมชำตินีม้ สี ่ วนช่ วยเรื่องกำรรักษำสุ ขภำพ ระบบหมุนเวียนโลหิต และผิวพรรณทีเ่ ปล่ งปลัง่
เจดีย์ชูเรโตะ – ภูเขำไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โตเกียว – ชมซำกุระ ณ สวนอุเอโนะ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านถ่ายรู ปกับมุมสุ ดฮิ ตที่ เจดีย์ชูเรโตะ (Chureito Pagoda) เป็ นเจดี ยห์ ้าชั้นบนเนิ นเขาที่ สามารถมองเห็ น
เมืองฟูจิโยชิ ดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดี ยน์ ้ ี ต้ งั อยู่บนศาล
เจ้าอาราคุ ระเซนเกน (Arakura Sengen Shrine) ซึ่ งถูกสร้ างขึ้ นเพื่ อระลึ กถึ งสันติ ภาพปี 1963 ซึ่ งจากตัวอาคาร
หลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย ์
ห้าชั้น โดยเฉพาะในช่ วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบานประมาณกลางเดือนเมษายน เป็ นจุดชมธรรมชาติ ที่นิยม
เป็ นอย่างยิ่ง (โดยปกติ การบานของซากุระขึ้ นอยู่ตามสภาพอากาศที่ เอื้ออานวย) นาท่านเดิ นทางสู่ ภูเขำไฟฟู จิ
สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ ง มีความสู งประมาณ
3,776 เมตร นาท่านขึ้ นสัมผัสมนต์เสน่ ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ "ชั้ น 5" บนระดับความสู งที่ 2,500 เมตร
(กำรขึน้ ชมขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศ) อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงดงามของภูเขาไฟฟูจิกนั ตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งโตเกียว จากนั้นนาท่าน ชมดอกซำกุระที่สวนอุเอโนะ เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของ
โตเกี ยว ในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปี สวนอุเอโนะจะได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากในการมาชมซากุระซึ่ งมักจะ
บานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน (ช่วงเวลาชมซากุระบานขึ้นอยู่กบั ช่วงวันเดินทางและ
สภาพอากาศ) โดยจะมีตน้ ซากุระเรี ยงรายอยูท่ ้ งั สองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจานวนมากกว่า 1,000

ค่ำ
วันที่สำม
เช้ ำ

เที่ยง

ต้น ทาให้ดึงดูดผูค้ นจานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรื อที่เรี ยกกันว่า ฮานามิ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั INTERNATIONAL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
ไซตำมะ – ชมซำกุระและดอกเรปซีด ณ สวนคุมำกำยะ – คำวำโกเอะ – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ไซตำมะโดยอยู่ติดกับเมืองหลวงใหญ่อย่างโตเกียว ซึ่ งอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยแหล่งต้นน้ าและ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านการเกษตรนอกจากนี้ ก็ยงั มีเสน่ ห์อยู่ที่ท่านสามารถเพลิ ดเพลินกับการท่องเที่ยวและ
พักผ่อนท่ ามกลางธรรมชาติ อนั อุดมสมบู รณ์ ได้อีกด้วย นาท่ านชมความสวยงามและความอลังการของดอก
ซากุระและดอกเรปซี ด ณ สวนคุมำกำยะ สวนริ มน้ า ที่ตน้ ซากุระขึ้นยาวเป็ นอุโมงค์ถึง 2 กิโลเมตร ซึ่ งถือเป็ นจุด
ชมซากุระที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่งของญี่ปุ่น ติดอันดับ 100 จุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นด้วย อีก
หนึ่ งไฮไลท์สาคัญในการชมสวนแห่ งนี้ คือดอกเรปซี ด (Rapeseed) หรื อที่ คนญี่ ปุ่นเรี ยกกันว่า นาโนะฮานะ มี
ลักษณะดอกเป็ นพวงเล็กๆสี เหลืองสดออกดอกบานเป็ นทุ่งพร้อมๆกันกับดอกซากุระทาให้มีสีเหลืองตัดกับสี
ชมพูของดอกซากุระ อิ สระให้ท่านถ่ายรู ปพร้ อมชมความสวยงามที่ รังสรรค์ข้ ึ นโดยธรรมชาติ (ช่ วงเวลาชม
ซากุระบานขึ้นอยูก่ บั ช่วงวันเดินทางและสภาพอากาศ)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านก้าวข้ามผ่านประตูยอ้ นเวลาสู่ อดี ตสมัยเอโดะที่ เมืองคำวำโกเอะ เมืองที่ ได้รับการขนานนามว่าเป็ น ลิต
เติ้ลเอโดะและดินแดนแห่ งมันหวานแสนอร่ อยที่นี่ยงั คงอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมต่างๆและบรรยากาศของเมืองเก่า
เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพำะที่ย่ำนคุระสุ คุริ ถนนสำยหลักตลอดสองข้ ำงทำงจะเรี ยงรำยไปด้ วยอำคำรเก่ ำแก่
ยุคโบรำณสมัยเอโดะที่แสนคลำสสิ กที่สำคัญย่ ำนนีย้ ังคงมีชีวิตดั่งวัน วำนด้ วยวิถีกำรค้ ำที่ยังคงคึกคักดั่งในอดีต
ชมหอนาฬิ กาโทคิ โนะคาเนะ ก่ อ สร้ างเป็ นอาคารสามชั้นสู ง 16 เมตร อายุย าวนานกว่า 350 ปี ได้ชื่ อว่าเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ และสิ่ งที่หนึ่งที่พลำดไม่ ได้ คือกำรซอกแซกหำของอร่ อยกินที่ ตรอกขนมหวำน
ซึ่ งเป็ นตรอกที่มีร้านขายขนมหวานตั้งเรี ยงรายกันมากมาย โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน ของดีจากเมืองคาวาโก
เอะ ที่ นาไปทาขนมกิ นเล่นได้หลากหลายรู ปแบบ เช่ น อบกรอบ พายมันหวาน มันหวานทอดเคลื อบน้ าตาล
ซอฟท์ครี มมันหวาน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งโตเกียว นาท่านช้อปปิ้ ง ย่ ำนชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่ง
ช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่ นิ สต้า และเป็ นจุดนัดพบยอดนิ ยมของ
หนุ่ ม สาวชาวญี่ ปุ่ น อิ ส ระให้ ท่ า นได้ช้อ ปปิ้ งสิ น ค้ามากมาย อาทิ เสื้ อผ้า , รองเท้า แฟชั่น ทัน สมัย , นาฬิ ก า,
เครื่ องสาอาง, สิ นค้าแบรนด์เนมทั้งใหม่และมือสอง หรื อจะเป็ นร้านขายของเล่นผูใ้ หญ่ นอกจากนี้ ที่นี่สามารถ
เดินเที่ยวในยามราตรี ได้ดว้ ย เนื่ องจากมีร้านต่างๆมากมาย เช่น ร้านอาหารหลากหลายประเภท ร้านคาราโอเกะ
เครื่ องเล่นปาจิงโกะที่เป็ นที่นิยมมากสาหรับคนญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อกันอย่างจุใจ
***อิสระอำหำรอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพือ่ ให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำอย่ ำงเต็มที่
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั INTERNATIONAL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สี่
เช้ ำ

16.50 น.
20.05 น.

วัดนำริตะ – อิออน มอลล์ – สนำมบินนำริตะ – กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดนำริ ตะ ชินโชจิ เป็ นวัดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าหนึ่ งพันปี ซึ่ งตั้งอยู่ในเมืองนาริ ตะ จังหวัด
จิ บ ะ วัด นาริ ต ะซัน เป็ นวัด พุ ท ธนิ ก ายชิ น งอน ที่ มีชื่ อ เสี ย งอย่างมากในแถบคัน โตและเป็ นอี กหนึ่ งสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมสาหรับนักท่องเที่ยว ก่อนกลับพาท่านช้อปปิ้ งต่อที่หา้ ง AEON PLAZA ศูนย์การค้า
ที่เป็ นศูนย์กลางแห่งการ จับจ่ายใช้ สอยของชาวเมืองนาริ ตะ ให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกดูสินค้าได้ตามอัธยาศัย
**อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย เพือ่ สะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของท่ ำน**
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ สนำมบินนำริตะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW919
(บริกำรอำหำรร้ อนและน้ำดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

ข้ อควรทรำบ :
 สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตรำค่ำบริกำร/ท่ ำน

กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ ำน

3 - 6 เมษำยน 2560

38,900

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่ เสริมเตียง
(พักผู้ใหญ่ 2ท่ ำน) (พักผู้ใหญ่ 2ท่ ำน)

38,900

38,900

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ ำนละ

7,500

อัตรำนีร้ 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 ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักขาไป 20 กก. ขากลับ 30 กก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 2 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

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

ค่ ำทิปพนักงำนขับรถและค่ ำทิปไกด์ มำตรฐำนญี่ปุ่น 2,000 เยน ตลอดทริป
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
การเดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ 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
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
กำรยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 70%

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า Refund
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 35 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 55 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

