(5D3N)

วันที่ 1 :
23.00 น.

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

สายการบิน NOK SCOOT ใช้เครื่อง BOEING 777-200 จานวน 415 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-4-3
รวมน้าหนักสัมภาระถือขึ้นเครือ
่ ง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครื่อง 20 กก./ท่าน
(หากต้องการซื้อน้าหนักเพิ่ม ท่านจะต้องทาการซื้อเพิ่ม)

เที่ยวบินขาไป DMK - NRT
เที่ยวบินขากลับ NRT - DMK

XW 102 เวลา 02.45 น. - 10.25 น.
XW 101 เวลา 13.55 น. - 19.10 น.

วันที่ 2 :

สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี
ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเนะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลต – เมืองยานาชิ - แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

02.45 น.

(-SB/-)

เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW 102

10.25 น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นา อาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมีโทษจับและปรับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทาภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว
นาท่านขึ้นนรถโค้ชเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง เป็นเมืองที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต แหล่งช้อปปิ้งและ
ร้านอาหารที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ขาดสาย

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX

(1)

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) วัดนี้ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด
แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยัง เป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัว
วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถ่ายภาพด้านนอก) คือหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida
City Ward ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะมากนัก ซึ่งเป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คสาคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโตเกียวเลยก็ว่ าได้ ไม่ว่าจะ
เพราะความสูงของตึกที่ท้าชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร
เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองยามานาชิ ดินแดนแห่ง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเนื่องจากล้อมรอบด้วยภูเขา นอกจากนี้ในบรรดาสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของยามานาชิก็มีเมืองน้าพุร้อนออนเซ็น นาท่าน ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโกเนะ เป็นทะเลสาบอันเงียบสงบ
อันมีภูมิทัศน์สวยงาม เพราะรายล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ มีลักษณะเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟทีท่ อดตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งภูเขาไฟ
รูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักจะมาล่องเรือที่มีลักษณะคล้ายเรือโจรสลัดเพื่อชมทิวทั ศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่งดงาม
ในระยะไกล ซึ่งจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือจุดที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กับประตูศาลเจ้าฮาโกเนะสีแดงสดที่จมน้าอยู่

นาท่านเดินทางสู่ เมืองยามานาชิ ดินแดนแห่ง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
แหล่งรวมสินค้านาเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดงั ไปทัว่ โลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ ผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA
ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ
และนาฬิ ก าหรู อ ย่ า ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้ า แฟชั่ น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN,
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA หรือ เทียบเท่า
หลังเดินท่านสู่ทพ
ี่ ักอิสระให้ท่านได้
แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า จะทาให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผวิ พรรณสวย
(แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง

วันที่ 3 :
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – เทศกาลทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น
กันดั้มโอไดบะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/L/-)

(2)

นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสาหรับบรรดานักปีน
เขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิถูกแบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับตามเส้นทางในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเขา
เนื่องจากระบบการคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้ในปัจจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้นมาได้ถึงบริเวณชั้นที่ 5 ส่งผลให้ได้รับความนิ ยมอย่างมากในหมู่
นักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นมาชมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดเต็มตา รวมถึงสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบทั้ง 5 แห่งที่รายล้อมอยู่ได้อีกด้วย

จากนั้นนาทุกท่านเยี่ยมชมและถ่ายภาพสุดประทับใจ เทศกาลชิบะซากุระ หรือที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ “ทุ่งดอกพิงค์มอส” ที่พร้อมเพรียงกัน
เบ่งบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม จัดขึ้นที่ริมทะเลสาบโมโตสึโกะซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหว่างกลางเดือนเมษายน – ต้นมิถุนายนของทุกปี ดอกชิบะซากุระ
(SHIBAZAKURA) หรือเรียกอีก ชื่อว่า พิงค์มอส เป็นดอกไม้เล็กๆที่ขึ้นตามพื้นดิน สาหรับ ชื่อภาษาญี่ ปุ่นมาจากคาว่า “ชิบะ” แปลว่า ต้นหญ้ า และคาว่า
“ซากุระ” เนื่องจากกลีบดอกมีลักษณะคล้ายดอกซากุระ นั่นเอง เทศกาลชมดอกชิบะซากุระถือเป็นเทศกาลที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ต้นชิบะซากุระ
800,000 ต้นที่เชิงภูเขาไฟฟูจิผลิดอกสีชมพูสดใสไปทั่วทั้งงานพร้อมกับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื้องหลังเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่ามกลางอากาศที่เ ย็น
สบาย นอกจากนี้เทศกาลฟูจิชิบะซากุระยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น คาเฟ่ชมวิวแบบพาโนรามา , บ่อแช่เท้าชมวิวและศูนย์อาหารท้ องถิ่น สามารถเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพที่ระลึกกับเทศกาลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ถือเป็นภาพสุดแสนวิเศษที่จะอยู่
ในความทรงจาของท่านนานแสนนาน (ดอกพิงค์มอสจะบานหรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(3)

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้อง
จัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจาลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขา
วงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้ นดินเผา เครื่องสาอาง
และของฝากอีกมากมาย จากนั้นให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้พิธีชงชาต้นตารับชาวญี่ปุ่น เพราะถือได้ว่าการชงชานั้นคือเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลย
ก็ว่าได้ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลอง
เรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิง้ และแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว นอกจากมีสถาปัตยกรรมทีส่ วยงามตั้งอยู่มากมาย
แล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับ เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ตั้ง
ตระหง่านอยู่ด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว ภายใต้แนวคิด "เมืองแห่งโลกมายา" ห้างสรรพสินค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ
ทั้ง 7 ชั้น มีร้านเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา , แบรนด์แฟชั่นหรูหรา, ร้านขายของญี่ปุ่นและแหล่งบันเทิง มีร้านอเมริกัน อีเกิ้ล เอาท์ฟิตเตอร์ส/แอรี่ เป็นแห่ง
แรกในห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่น รวมถึงแบรนด์ระดับโลกอย่าง Old Navy แห่งแรกของญี่ปุ่นจากอเมริกาเหนือ แต่ที่เด่นสุดคือส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7
ให้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มได้มาชื่นชม

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า

(B/-/-)
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี
OPTION A ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นาเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
คาเฟ่หุ่นยนต์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
** เงื่อนไขการใช้รถบัสในวันฟรีเดย์ ** (หมายเหตุ: ราคารถอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเทศกาล)
10-15 ท่าน
12,000 เยน /ท่าน
16-29 ท่าน
8,000 เยน /ท่าน
30 ท่าน ขึ้นไป 6,000 เยน /ท่าน
OPTION B ซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่ง
ช้อบปิ้งชื่อดัง แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว

วันที่ 4

ตลาดปลาซึกิจิ ( Tsukiji Fish Market ) ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวเปิดให้บริการมายาวนานมากกว่า 80 ปี เป็นรากฐานของวงการอาหารญีป่ นุ่
อุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน สิ่งที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ก็คงหนี้ไม่พน้ ร้านอาหารประเภทซูชหิ รือพวกปลาดิบ ตลาดปลาซึกิจิมีสินค้า
มากมายหลายระดับ ตั้งแต่สาหร่ายทะเลถูกๆ ไปจนถึงไข่ปลา Cavier ราคาแพง หรือปลาทูน่าที่ถูกประมูลไปในราคาสถิติโลก

ศาลเจ้าเมจิ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุมากที่สุด และบริเวณที่ตั้งอยู่ติดกับสวนโยโยกิในโตเกียว ซึ่งนั่นก็ทาให้รอบๆบริเวณของศาลเจ้านั้นแลดู จะร่มรื่นเต็มไป
ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ที่รายล้อม สามารถเข้าได้ทั้งสองทาง บริเวณทางเข้ าจะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า เมื่อเดินผ่านเสาเข้ามาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มี
ต้นไม้อยู่มากถึง 1 แสนต้น หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest เมื่อเดินเข้ามาถึงด้านในจะรู้สึกสงบแตกต่างจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่อย่าง
สิ้นเชิง เป็นอะไรที่เหมาะกับคนที่มองหาศาลเจ้าซักแห่งที่แม้จะอยู่ย่านใจกลางเมืองแต่ก็ให้บรรยากาศที่สงบร่มเย็น

ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆโอโมเตะซันโด ร้าน
Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสาหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่ าง ๆ
ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ กับ "ฮาจิ
โกะ" รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่มสาว อัพเดทแฟชั่นจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่
เป็นสัญลักษณ์ของย่าน

PEPPER PARLOR คาเฟ่หุ่นยนต์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งย่านชิบุย่า ที่คาเฟ่ Pepper PARLOR เหล่าหุ่นยนต์จะทางานในฐานะพนักงานคนหนึ่ง
ร่วมกันกับมนุษย์ เสิร์ฟความบันเทิงในรูปแบบใหม่ ทางร้านต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสกับ “การใช้ชีวิตร่วมกันของมนุษย์และหุ่นยนต์” นอกจากจะตกแต่งด้วย
งานศิลปะไฟสีเขียวที่ให้ความสบายแก่คาเฟ่แล้ว ยังมีเก้าอี้และโซฟาที่ทาจากผ้าสีสันสดใส ทั้งนี้คาเฟ่แห่งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เนอร์ เชฟ
ช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงที่ทางานอยู่ทั้งในและนอกประเทศมาร่วมโปรเจคเป็นจานวนมาก

ย่านชินจุกุ คือ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งชั้นนาในโตเกียว แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในแห่ง
เดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
นาฬิกา เครื่องสาอาง ต่าง ๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสาอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ , โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า

OPTION B : ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ไกด์ให้คาแนะนาเส้นทาง ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไม่ถึง 2 ปี ไม่เสียค่าตั๋ว (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้
พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ได้รบั "รางวัล Travelers' Choice" ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของ TripAdvisor
ที่มอบให้แก่สถานทีท่ ่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ ทีม่ ีบริการ คุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า "ที่ดีที่สุด"






ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN
ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง
นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE
ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS

เครื่องเล่นภายในดิสนีย์แลนด์จะถูกตกแต่งให้เป็นธีมตัวละครต่างๆจากค่ายดิสนีย์ ราวกับยกฉากของการ์ตูนมาไว้เลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่ามาถึงดิสนีย์แลนด์ทั้งที
จะต้องห้ามพลาดชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวละครจากดิสนีย์ ที่ขนกันมาอย่างคับคั่งเพื่อมามอบความสุขให้กับสาวก WALT DISDEY กันอย่างเต็มที่ เข้า
ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์,โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 :
เช้า

วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/-/-)

(5)

เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) นับว่ามีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่างมากแห่งเมืองนาริตะ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
มากกว่า 1,000 ปี และได้รับการกล่าวถึงอย่างล้นหลามว่าเป็น “นาริตะโนะโอฟุโดซะมะ” สาหรับบูชาพระโพธิสัตว์ฟุโดเมียวโอในวัดแห่งนี้ นอกเหนือจากการ
เยี่ยมชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ยังจะได้สัมผัสกับการสวดมนต์โกมะ บทสวดมนต์พิเศษบูชาพระโพธิสัตว์ฟุโดเมียวในพิธีกรรมแห่งไฟโกมะ เช่ นเดียวกับชะเคียว การ
ฝึกสมาธิโดยการคัดลอกพระคัมภีร์ วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนามศูนย์รวมพลังแห่งความโชคดี ที่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมและมีป้อมปราการทาง
ประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมทั้งห้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สาคัญโดยรัฐบาล

จากนั้นให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
สินค้าซักกะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆตลอดจนสินค้าประเภทอาหารและมีบริการกล่องสาหรับแพ็คให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอานวย
ความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน
13.55 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 101
19.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศการจราจร, การเมือง, สายการบินและฤดูกาล
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ก่อนทาการ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน *

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
2-3 ท่าน
(ราคาต่อท่าน)
เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563

15 - 19 เมษายน 2563
16 - 20 เมษายน 2563
17 - 21 เมษายน 2563
23 - 27 เมษายน 2563
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563
01 - 05 พฤษภาคม 2563

24,777
20,777
20,777
20,777
22,777
24,777
23,777

02 - 06 พฤษภาคม 2563
07 - 11 พฤษภาคม 2563
08 - 12 พฤษภาคม 2563 BUS 1
08 - 12 พฤษภาคม 2563 BUS 2
13 - 17 พฤษภาคม 2563
14 - 18 พฤษภาคม 2563
15 - 19 พฤษภาคม 2563 BUS 1
15 - 19 พฤษภาคม 2563 BUS 2
20 - 24 พฤษภาคม 2563
21 - 25 พฤษภาคม 2563
22 - 26 พฤษภาคม 2563 BUS 1
22 - 26 พฤษภาคม 2563 BUS 2
27 - 31 พฤษภาคม 2563
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2563 BUS 1
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2563 BUS 2

23,777
19,777
19,777
19,777
17,777
19,777
19,777
19,777
19,777
19,777
19,777
19,777
19,777
19,777
20,777
20,777

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด - ต่าสุด
22℃
20℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃
21℃

-

14℃
09℃
10℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃
13℃

*** จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 11,990 ***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,990 บาท **
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ให้คิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ่น)**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
หมายเหตุ: ตั๋วเมื่อออกแล้วไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญีป่ นุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ * ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญีป่ ุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

ค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตั๋วกรุ๊ป)
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพิ่ม
 ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมชาระค่าที่นั่งได้ดังนี้
- ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี้
โซน
โซนเงียบ
โซนเงียบ
โซนหน้า
โซนหน้า
โซนหลัง
โซนหลัง

แถวที่
21
22-25
31
32-34
61
62-63 71-74

ประเภทที่นั่ง
*Stretch(Front Row)
Super
*Stretch(Front Row)
Super
*Stretch(Front Row)
Super

Seat Pitch
มากกว่า 36 นิ้ว
มากกว่า 35 นิ้ว
มากกว่า 36 นิ้ว
มากกว่า 35 นิ้ว
มากกว่า 36 นิ้ว
มากกว่า 35 นิ้ว

ราคาต่อท่านต่อเที่ยว
2,000 บาท
1,500 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท

*Stretch Seat
-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผูส้ ูงอายุเกิน 65 ปีและผู้พกิ ารนั่ง
-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง
 ค่าน้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามทีส่ ายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ (ไม่เกิน
ท่านละ 7 กิโลกรัม)
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)
 ซื้อน้าหนักสัมภาระเพิม่ สายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จา่ ยดังนี้

(ราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว)
เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาท
หมายเหตุ: สายการบินไม่จากัดจานวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น
 ค่าธรรมเนียม น้ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุน้อย
กว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) (กรณีส่งจอยหน้าร้าน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานัก ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรี ด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ค่าทิป จานวน 1,600 บาท *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก) *

วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ทดี่ ูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยัน
เมื่อได้รับ เงินมัดจาแล้วเท่านั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสาร
โดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริษัท
ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเ มล์ หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ
ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชาระแล้ว

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้ว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีก ารการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

เงื่อนไขอื่น ๆ
รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญ
บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่ว นหรือทั้งหมดหาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่ านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้
จาเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทาหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ ๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน ,
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ , การนัด หยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิ ด ขึ้นเหนืออานาจการควบคุมของบริษัทฯ และ
เจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลทาให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่า
เสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผู้เดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัท
จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่าน
เดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่ มีการ
ขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะ
จะเดินทาง
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
บริษัทฯทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่
จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชาระกับทางบริษัทฯ
เป็นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชาระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทาให้ท่า นไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อม
คณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่ าง ๆ ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสาคัญ

โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทาการจองทุกครั้ง

