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79,900.-
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TOHOKU SPECIAL 6D4N on OCTOBER 2022

วันที่
1
2
3
4
5
6

รายละเอียด
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินนาริตะ

( TG 642 : 23.50 - 08.10 น.)

สนามบินนาริตะ – อุชิกุไดบุสึ –ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – คินุกาว่าออนเซ็น
** ที่พกั KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
คินุกาว่า – ล่องเรือคินุกาว่า – หมู่บา้ นโออิจูกุ - ปราสาทสึรุกะ - ไอสึวากามะสึ
** ที่พกั AIZU WAKAMATSU HOTEL หรือเทียบเท่า
ไอสึวากามะสึ - เก็บผลไม้ – นั ่งกระเช้าซาโอะ – กินซังออนเซ็น - เซนได
** ที่พกั SENDAI WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
ตลาดเช้าเซนได – ศาลเจ้าโอซากิฮะจิมนั กุ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ - โตเกียว
** ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
วัดอาซากุสะ - ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
( TG 677 : 17.25 - 21.55 น. )

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 บริเวณ
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทย กรุณานากระเป๋าเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่
บริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ก่อน
นาไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่

อาหาร
-

-

-

-

-

-

-
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สนามบินนาริตะ - อุชิคุไดบุทสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – คินูกาว่า
01

02

สนามบินนาริตะ

B/L/D

ถึงสนามบินนาริตะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตรวจเช็คสัมภาระ
ท่านให้เรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าเวลาไทย 2 ช.ม.)

อุชิคุไดบุทสึ

ถูกสร้างขึ้ น ในปี ค.ศ. 1992 ได้รบั การบันทึก
จากกินเนสบุ๊คว่า เป็ นรูปปั้ นพระพุทธรูปปางยืน
ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์สงู ที่สุดในโลก สูงถึง120
เมตร สามารถขึ้ นลิฟท์ชมความงามภายในองค์
พระพุทธรูปได้ บริเวณด้านนอกโดยรอบมีสวน
ดอกไม้บานสะพรัง่ ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลด้วย

03

สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค

สวนดอกไม้ที่หอ้ มล้อมไปด้วยต้นโคเคีย สีแดง สีสม้ เรียงรายไปตามเนิ นเขากว่า 32,200 ต้น เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของ
จังหวัดอิบารากิ บนพื้ นที่กว่า 1,250ไร่ มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี พันธุไ์ ม้ถกู ปลูกแตกต่างกันตามแต่ฤดูกาลอย่างสวยงาม
(การเปลี่ยนสีของดอกไม้ขนอยู
ึ้ ก่ บั สภาพอากาศ)
04

เข้าพัก Kinugawa Plaza Hotel
หรือโรงแรมเทียบเท่า
แช่ออนเซ็น !! หากมาถึงที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ าแร่แช่ออนเซ็นก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

-

ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ณ ห้องอาหารโรงแรม
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05

คินูกาว่า - ล่องเรือแม่น้ าคินูกาว่า - โออุชิจูกุ – ปราสาทสึรูกะ – ไอสึวากามัตสึ

B/L/D

ล่องเรือแม่น้ าคินูกาว่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี

สนุ กกับกิจกรรมล่องเรือเปลี่ยนบรรยากาศ ให้ท่านได้สมั ผัสและ
ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา ด้วยเรือไม้สไตล์ญี่ปุ่น
06

หมู่บา้ นโออุชิจูกุ

เป็ นหมู่บา้ นโบราณที่สร้างขึ้ นในสมัยเอโดะ เพื่อใช้เป็ นที่พกั แรมของผูเ้ ดินทาง
จากเมืองไอสึไปยังเมืองนิ กโก ที่แห่งนี้ ยังได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นเขตอนุ รกั ษ์
สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ในปี 1981 อาคารบ้านเรือนในหมู่บา้ นมี
การมุงด้วยหญ้าคาและมีการบูรณะให้เป็ นร้านขายของที่ระลึกและของฝาก

ปราสาทสึรุกะ

07

หรือ ปราสาทไอสึวากามัตสึ สัญลักษณ์ของเมืองไอสึ-วากามัตสึ
ถูกสร้างขึ้ นประมาณปี ค.ศ.1868 ปราสาทสึรุกะถูกทาลายลงใน
สงครามโบชินโดยกบฏต่อต้านรัฐบาลเมจิที่ก่อตั้งใหม่ ปราสาทสึ
รุกะในปั จจุบนั ถูกสร้างขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.1965 และได้การรับรอง
ให้เป็ นพื้ นที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติ

เข้าพัก Aizu Wakamatsu Hotel หรือโรงแรมเทียบเท่า

08

แช่ออนเซ็น !! หากมาถึงที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ าแร่แช่ออนเซ็นก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !!

ณ ห้องอาหารโรงแรม

ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ณ ห้องอาหารโรงแรม
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ไอสึวากามัตสึ - เก็บผลไม้ – นั ่งกระเช้าซาโอะ – กินซังออนเซ็น - เซ็นได

เก็บผลไม้

B/L/D

09

สนุ กและเพลิดเพลินกับการเก็บแอปเปิ้ ลหลากหลายสายพันธุ์
ด้วยตนเองแบบสดๆ จากไร่ ที่นี่มีการปลูกอย่างพิถีพิถนั และได้รบั
การดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาให้ผลไม้น้ันมีขนาด
ใหญ่ มีรสชาติที่หวาน กรอบ หอม อร่อย และยังสามารถซื้ อกลับมา
เป็ นของฝากแก่คนที่บา้ นได้อีกด้วย

10

นั ่งกระเช้าซาโอะ

เทือกเขาซาโอะเป็ นเทือกเขาสวยงามเลื่องชื่อในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนื อของญี่ปุ่นทอดผ่านจังหวัดมิยางิและยามางาตะ
ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีคุณสามารถนัง่ กระเช้าชมวิวมุมสูงของเทือกเขาที่ ปกคลุมด้วยใบไม้แดง เหลือง ส้ม สลับกันได้อย่างเต็ม
ตา เหมาะกับผูท้ ี่ไม่ชอบเดินเขาเป็ นอย่างมาก
11

กินซัง ออนเซ็น

เมืองแห่งบ่อน้ าพุรอ้ นที่เงียบสงบ แต่เดิมพื้ นที่โดยรอบเป็ นเหมือง
แร่เงิน ในปั จจุบนั เป็ นที่รจู ้ กั ในฐานะเมืองแห่งออนเซ็นที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่ งในญี่ปุ่น ด้วยภูมิประเทศที่มีแม่น้ าไหลผ่าน สองฝัง่ แม่น้ า
เต็มไปด้วยเรียวกังที่ตวั อาคารสร้างด้วยไม้และผนังปูนสีขาวสไตล์
บ้านเก่าดั้งเดิมในอดีต ให้บรรยากาศราวกับอยูใ่ นเมืองเก่าย้อนยุค
12

เข้าพัก Sendai Metropolitan Hotel หรือโรงแรมเทียบเท่า
ณ ห้องอาหารโรงแรม

ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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เซนได - ตลาดเช้าเซนได - ศาลเจ้าโอซากิ ฮะจิมนั จู – ชินจูกุ - โตเกียว

B/L/D

ตลาดเช้าเซนได

13

มีจุดเริ่มต้นจาก ตลาดอาโอโซระ ที่สร้างขึ้ นหน้าสถานี เซนได
ทันทีหลังจากสิ้ นสุดสงคราม เป็ นตลาดเช้าที่เปิ ดตั้งแต่เช้าจนถึง
เย็น มีรา้ นค้าถึงราวๆ 70 ร้านตั้งเรียงรายอยูร่ ิมถนน มีปลาตาม
ฤดูกาล ผักสด ผลไม้ และอื่นๆ ตั้งเรียงจาหน่ ายแน่ นขนัดไปตาม
ทางเดินของตลาด ถือสถานที่ที่เป็ นดัง่ ครัวของเซนได
14

ศาลเจ้าโอซากิ ฮะจิมนั จู

ศาลเจ้าเก่าแก่ประจาตระกูลของท่านดาเตะ มาสะมุเนะ สร้างเมื่อปี
ค.ศ. 1607 เพื่อขอให้เทพเจ้าปกป้องคุม้ ครองชาวเมือง เซนได และ
เป็ นสถานที่ยดึ เหนี่ ยวจิตใจของเหล่าทหารในขณะนั้น เนื่ องจากใน
นิ กายชินโตมีความเชื่อว่า ศาลเจ้าฮาจิมงั กุ เป็ นตัวแทน แห่งเทพผู้
ปกปั กรักษา
SHINJUKU STATION

A

B

SENDAI STATION

15

16

C

TOKYO STATION

นั ่งรถไฟชินคันเซ็น : จากสถานี เซนไดมุ่งหน้าสู่สถานีชินจูกุ
ช้อปปิ้ งชินจูกุ

ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของญี่ปุ่นที่มีความเจริญอันดับหนึ่ งของโตเกียวปั จจุบนั
ถูกขนานนามว่าศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่าง
หรูหราน่ ารักหลากสไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังที่เป็ นที่นิยมทั้งชาว
ญี่ปุ่น มีท้งั เครื่องสาอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และสินค้า
อื่นๆ อีกมากมาย ในราคาถูกกว่าเมืองไทย
17

เข้าพัก

Sunshine City Prince Hotel

หรือโรงแรมเทียบเท่า

ณ ห้องอาหารโรงแรม

ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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วัดอาซากุสะ - ชิซุยพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
18

B/-/-

วัดอาซากุสะ

วัดที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมทอง สัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคา
มินาริโมงของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็ นรูป เทพเจ้าแห่งลม
และ ฟ้ าผ่า เชื่อว่าเป็ นเทพเจ้าผูค้ อยปกปั กรักษาสันติภาพแห่งโลกนาความอุดมสมบูรณ์ส่ผู ลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ระหว่างทาง
ประตูคามินาริมงไปจนถึงอาคารหลัก มีถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ ช้อปสินค้าพื้ นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าว
ของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้ อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

19

ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

แหล่งรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนา ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์
ต่างประเทศให้เลือกสรรมากกว่า 220 ร้าน อาทิเช่น

และอื่นๆอีกมากมายไว้ในที่เดียว อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้า
ต้องตาต้องใจมากมายตามอัธยาศัย
20

สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

สมควรแก่เวลา ตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่
สนามบินนาริตะเพื่อกลับ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน

ณ ห้องอาหารโรงแรม

ไม่รวมอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้ งอย่างคุม้ ค่า)
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กาหนดการเดินทาง

11-16 ตุลาคม 2565 ( ลาหยุด 1วัน )
ค่าบริการ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่เดิ นทาง 15 ท่านขึน้ ไป
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่านละ 82,900 บาท
ท่านละ 79,900 บาท
ท่านละ 75,900 บาท
ท่านละ 71,900 บาท

กรณี ผใ้ ู หญ่ไม่ใช้ต ั ๋วเครื่องบินฯ ลดท่านละ 27,000.-บาท
กรณีไม่สามารถหาเพือ่ นร่วมห้องพักได้หรือประสงค์ พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ 14,000 บาท

20-25 ตุลาคม 2565 ( ลาหยุด 2วัน )
ค่าบริการ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่เดิ นทาง 15 ท่านขึน้ ไป
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่านละ 79,900 บาท
ท่านละ 76,900 บาท
ท่านละ 72,900 บาท
ท่านละ 68,900 บาท

กรณี ผใ้ ู หญ่ไม่ใช้ต ั ๋วเครื่องบินฯ ลดท่านละ 25,000.-บาท
กรณีไม่สามารถหาเพือ่ นร่วมห้องพักได้หรือประสงค์ พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ 14,000 บาท

--- หมายเหตุ --กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริ ษทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะ
ถือว่าท่ านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิ นไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามที่ รายการระบุ (รวมค่าภาษี สนามบิ นและภาษี น้ า มัน
เรียบร้อยแล้ว) (กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง น้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม ถือขึ้ นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม)

9
TOHOKU SPECIAL 6D4N on OCTOBER 2022

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
ค่าห้องพักโรงแรมที่พกั ตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่รายการระบุ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดที่ระบุในรายการ
ค่าบริการมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์
บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,0000 บาท
(ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบตั ิเหตุและสุขภาพสูงสุดท่าน
ละ 2,000,000 บาท)
※ บริษท
ั ฯได้จดั ทาแผนประกันการเดินทางสาหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ โดยใช้แผนประกันการเดินทาง
ต่างประเทศ โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลกู ค้าติดเชื้ อโควิด-19 หรืออุบตั เิ หตุตา่ งๆ ที่เกิดขึ้ น
ภายในวันเดินทางเท่านั้น (สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้)
อัตรานี้ ไม่รวมค่าบริการ
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้มีระบุในรายการ
2. ค่าภาษี น้ ามันในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ทางบริษัทฯได้ทาการออกบัตรโดยสาร
เครื่องบินไปแล้วเท่านั้น
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่สายการบินกาหนด
4. ค่าทิ ปมัคคุ เทศน์ หัวหน้าทัวร์ และพนั กงานขับรถ หากบริการดี และประทับใจ ท่านสามารถให้เพื่ อเป็ น
กาลังใจในการทางานได้
5. ค่า VAT 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง (หากประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทางกาหนด)
7. ค่าโรงแรมหรือสถานที่กกั ตัว (ASQ) ในกรณีที่มีการตรวจพบเชื้ อฯ ทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง
(ถ้ามี)
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นจากสถานการณ์ COVID-19
เงื่อนไขการสารองที่นั ่ง
1. ชาระค่ามัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้ทาการจอง 3 วัน
2. ยอดที่เหลือทั้งหมด ชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกาหนด
※ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บยอดที่ เหลือทั้งหมด ก่อน 30 วัน ในกรณีที่บริษัทฯ จาเป็ นต้องออกบัตรโดยสาร
เครื่องบินก่อนกาหนด เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนต่างของค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง และภาษี สนามบินที่สายการบินมี
การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้ นไป บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้ นจริง (อาทิเช่น ค่ามัดจา
บัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจาค่าบริการในต่างประเทศ)
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2. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ท้งั หมด
3. ยกเลิกการเดิ นทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็ บค่าใช้จ่าย 100% เต็ มจานวนจากราคาทัวร์
ทั้งหมด
ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดเหตุ จากเที่ ยวบินถูกยกเลิก เที่ ยวบินล่าช้า
การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ สภาพการจราจร การระบาดของโรคติดต่อ การมี
สิ่งของผิ ดกฎหมาย หรือสิ่งของที่ท่านทาสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนื ออานาจการควบคุมของ
บริษัทฯ
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบและไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ประเทศต้น
ทาง หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ด้วยเหตุผลส่วนตัวของผู ้
เดินทาง ซึ่งถือว่าอยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ซึ่ งเหตุ อาจจากเที่ยวบิน
ล่าช้า สภาพอากาศ หิ มะตกหนัก พายุไต้ฝ่ ุน แผ่นดินไหว สึนามิ สภาพการจราจร การระบาดของโรคติดต่อ
การประท้วง เป็ นต้น โดยจะยึดถื อผลประโยชน์ ของคณะผูเ้ ดิ นทางเป็ นสิ่งสาคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษา
มาตรฐานการบริการเช่นเดิม
ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรโดยสาร
1. ในการเดิ นทางแบบหมู่คณะ (บัตรโดยสารชั้นประหยัด) ผู ้โ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับพร้อมกัน ไม่
สามารถเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับได้
2. ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันเชื้ อเพลิง และค่าภาษี สนามบิน จะถูกคานวณตามอัตราที่สายการบินแจ้งค่าธรรมเนี ยม ณ
วันที่ออกราคาทัวร์ หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับอัตราค่าธรรมเนี ยมใด ๆ เพิ่มขึ้ นในภายหลัง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถือเป็ นค่าธรรมเนี ยมบัตรโดยสารเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผเู ้ ดินทางต้องเป็ นผูช้ าระ
3. กรณีที่ท่านมีความประสงค์ตอ้ งการยกระดับชั้นที่นัง่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะด าเนิ น การได้ภ ายหลัง จากที่ อ อกบัต รโดยสารหมู่ค ณะเรี ย บร้อ ยแล้ว เท่ า นั้ น โดยผู ้โ ดยสารต้อ ง
ดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงทุกขัน้ ตอนด้วยตนเอง
4. การจัดที่ นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปตามเงื่ อนไขของสายการบิ นที่ เป็ นผู ้กาหนด ซึ่ งทางบริ ษั ท ฯไม่สามารถเข้า ไป
แทรกแซงได้ ทั้งนี้ สายการบินจะไม่รบั คาขอ LONG LEG ผูโ้ ดยสารต้องดาเนิ นการแจ้งคาขอที่หน้าเคาน์ เตอร์
เช็คอินในวันเดินทางเท่านั้น การจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็ นไปตามเงื่อนไขของสายการบินที่เป็ นผูก้ าหนด
5. การเก็บสะสมไมล์ โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ต้งั แต่ที่ท่านทาการจองทัวร์ และเพื่อสิทธิประโยชน์ที่
สูงสุ ดของท่านเอง กรุ ณาเก็บหางบัตรโดยสารขึ้ นเครื่ องทุ ก ใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่ านเดิ นทางมาถึ ง
ประเทศไทยว่าได้รบั ไมล์สะสมจากสายการบินเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารหาย ท่านไม่สามารถเรียกร้อง
สิทธิ์ใด ๆ กับบริษัททัวร์และสายการบินได้
ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักอาจจะไม่ติดกันเสมอไป จึงทาให้
ห้องพักแบบต่างๆ อาทิเช่น ห้องพักเดี่ยว (Single Room , ห้องพักคู่ (Twin/Double Room) , ห้องพักแบบ 3
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ท่าน (Triple Room) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้แบบแยกเป็ น 2 ห้องติดกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
หมายเหตุ ท่านที่ประสงค์ใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคลกรุณาแจ้งความประสงค์ท่านให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
และต้องขออภัยล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังได้

