ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook(ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat หรือtourtook

ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ

ชิมไข่ ดาที่โอวาคุ
โอวาคุดานิ ช้ อปปิ้ งโกเท็มบะ
ขึน้ ภูเขาไฟฟูจิ เล่นสกีฟูจิ เท็น
หอคอยโตเกียวสกายทรี นั่งรถไฟตะลุยโตเกียว
อาบนา้ แร่ แช่ ออนเซ็น พิเศษ!!! ขาปูยกั ษ์
พักออนเซ็น 1 คืน, พักนาริตะ 2 คืน
วันแรก

สุ วรรณภูมิ – นาริตะ

21.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Jet Asia โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

วันที่สอง

วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ- โกเท็มบะเอ้าท์ เล็ต-

อิม่ อร่ อยกับขาปูยกั ษ์

01.25 น.

เดินทางสู่ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF 988

09.30 น.

เดินทางถึงสนามบิน นาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่นผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ เพื่อนาท่าน ล่ องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส
ท่านจะได้สมั ผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ ทะเลสาบเปรี ยบดัง่ ภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1)

จากนั้น

นาท่านนัง่ รถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” เพื่อชมบ่อน้ าแร่ กามะถัน เป็ นบ่อน้ าแร่ ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ
97 องศาเซลเซียส) พร้อมชิม “ไข่ ดา” โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ตม้ จนเปลือกภายนอกเป็ นสี ดา 1 ฟอง จะทาให้อายุยืนขึ้น 7 ปี อิสระ
หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook(ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat หรือtourtook

ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้ อ” สิ นค้าพื้นเมืองที่ข้ ึนชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดา,แชมพูดา, โฟมล้างหน้าดา ซึ่งล้วนเป็ นผลิตภัณฑ์จากกามะถันที่คนญี่ปุ่น
เชื่อว่าบารุ งผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง “คิตตีไ้ ข่ ดา” ซึ่งเป็ น O-Top อย่างหนึ่ งของญี่ปุ่น
จากนั้น

นาท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ เอ้ าท์ เล็ต” แหล่งรวมสิ นค้านาเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มากมายกับคอล
เลคชั่นเสื้ อผ้าล่ าสุ ด อาทิ MK

MICHEL

KLEIN,

MORGAN,

ELLE,

CYNTHIA

คา่

DIFFUSIONE TESSILE
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2) อิม่ อร่ อยกับขาปูยกั ษ์

20.00 น.

พักที่ NEWSTAR HOTEL, FUJINOBOU HOTEL , ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ า

ROWLEY,

อิสระให้ ท่านได้พกั ผ่อนกับ การแช่ นา้ แร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เล่นสกี Fuji Ten - ภูเขาไฟฟูจิ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่ รวมค่า
ลิฟต์ และค่าเข้ าชมต่ างๆ)

เช้ า

บริการอาหารเช า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3)
ลานสกีฟูจิเท็น เป็ นลานสกีที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณภูเขาไฟฟูจิ ก่อนที่เราจะทาการขึ้นไปบนภูเขาไฟฟูจิ ก็ได้แวะเที่ยว
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ ท มีชาวญี่ปุ่นมาเล่น สกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิ มะ ท่านที่อยากทดลองเล่น สกีแบบระดับโปร
ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่น
(ไม่ รวมค่าเช่ าชุด และอุปกรณ์ เล่นสกี 12,000 เยน)

จากนั้น

นาท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนื อจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกในเรื่ องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปนุ่ ทั้งยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล
นาท่านขึน้ สู่ ช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ( ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของ
ตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็ นที่ระลึก

เที่ยง
จากนั้น

คา่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4)
นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงโตเกียว
นาท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็ นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปนุ่ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการ
บริ จาคมาจากประชาชนทัว่ ประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้ อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกาแพงหิ น
ขนาดมหึ มาและคูน้ าสมัยเอโดะ
นาท่านเดินทาง ชม “วัดเซ็นโซจิ” หรื อ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่
กวนอิมทองคาที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่าย ภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริ มง(ประตูฟ้าคารณ)”
ซึ่งมีโคมไฟสี แดงที่ได้ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ …. นาท่านเดินทางสู่
“หอคอยโตเกียวสกายทรี ” (Tokyo Sky tree) เป็ นหอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดใน
โลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตร... อิสระ ณ
“ศูนย์การค้าโตเกียว สกาย ทรี ทาวน์” (Tokyo Sky Tree Town) ซึ่งภายในจะมีร้านค้าราว
310 ร้าน ให้ท่านได้เลือกชื้อสิ นค้าอย่างจุใจ (ไม่รวมค่าลิฟต์และค่าเข้าชมต่างๆ)

(อิสระอาหารเย็น)
หลังอาหาร นาท่ านเดินทางสู่ นาริตะ เข้ าสู่ ที่พกั
หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook(ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat หรือtourtook

20.00 น.

ที่พกั MARROAD HOTEL / GARDEN HOTELหรือเทียบเท่ า*** นาริตะ หรือ ชิบะ

วันที่สี่

มอบเวลา อิสระเที่ยวชมรอบเมืองโตเกียวเต็มๆ วัน ไกด์แนะนาสถานที่เที่ยว

เช้ า

บริการอาหารเช า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 5)

จากนั้น

หลังอาหารเช้า วันนี้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการตะลุยเมืองโตเกียวค่ะ ลองสัมผัสโตเกียวในแบบของท่านดูแล้วจะรู้ ว่า “โตเกียวไม่ มีขา” ถ้า
อยากไปหา ต้องมาเองค่ะ เอาล่ะ ถ้าใครไม่รู้วา่ จะไปไหน เราขอแนะนา “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ” ดิ นแดนแห่ งความสนุ กของเหล่าเด็กๆ ค่ะ หรื อ
ถ้าเบื่อ เคยไปดิสนียแ์ ลนด์แล้ว ลองเปลี่ยนบรรยากาศไป “ดิสนีย์ซี” อาณาจักรน่ านน้ า สวมบทโจรสลัดแล้วไปตะลุ ยเจ็ดคาบสมุทรก็สนุ กไปอีก
แบบนะคะ ..สาหรับท่านไหนอยากไปช็อปปิ้ ง จัดไปเลยค่ะ กับ “ชินจุก”ุ ศูนย์กลางโตเกียว ที่ใครไปก็ตอ้ งได้ไอเท็มเก๋ ๆ กลับมา, “โอโมเทะซัน
โด” ย่านที่มีช็อปแบรนด์เนมระดับโลก ในจานวนน้องๆ กินซ่า, “อากิฮาบาระ” ย่านที่คนชอบการ์ ตูนและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต้องไม่พลาด, “จียูงะโอ
กะ” สัมผัสย่านที่คนญี่ปุ่นหลงรัก และอยากมาอาศัยอยูท่ ี่นี่, “ไดคังยาม่ า” กับไอเท็มเก๋ ๆ ร้านค้า+คาเฟ่ น่ารักๆ และตะลึ งไปกับสิ นค้าเครื่ องแต่ง
กายเสื้ อผ้ามือสองที่การันตรี คุณภาพ “ใช้แล้ว” แบบเจแปนนี สสสึ ที่ยา่ น “ชิโมคิตะซาว่ า”, สาหรับท่านใดที่ตอ้ งการช็อปปิ้ งชมเมืองบรรยากาศ
สไตล์เอโดะ เราแนะนาที่ “ยานากะ” ย่านเก่าแก่สุดขลังในโตเกียว ท่านจะได้พบกับบ้านเรื อนสไตล์เก่าแก่ ร้านขายของอารมณ์โบราณ วัด ศาลเจ้า
และสุสาน ซึ่ งที่กล่าว

ทั้งหมดรวมกันไม่น่าเชื่ อว่าจะอยูใ่ นนครหลวงสุ ดไฮเทค “โตเกียว” แห่ งนี้

สาหรับผูท้ ี่ อยากท่องราตรี ชมแสงสี เราขอแนะนา “คาบูกิโจ” ย่านกิ นดื่ มเบาๆ แต่ราคาไม่เบา สาหรับเอาบรรยากาศของหนุ่ มสาวโตเกี ยว ซึ่ ง

แนะนา

“โฮสต์ คลับ” หรื อ “เกิร์ล’ส บาร์ ” ก็สามารถพบ

ได้ทวั่ ไปที่นี่ หรื อ ท่านไหนสนใจดนตรี สด “ไลฟ์ แบรนด์ ” ทั้งในภาคภาษาอังกฤษ

และภาษาญี่ปุ่นล้วน ก็เรี ยนเชิ ญที่ยา่ น “โคเอนจิ” ที่เป็ นแหล่งรวม “ไลฟ์ เฮาส์ ” เจ๋ งๆ ขึ้นชื่ อมากมาย ... อิ่มเอมกับโตเกียวมาทั้งวันแล้ว คืนนี้
อย่า “ดื่ม” หนักนะคะ เราห่ วงใยสุ ขภาพของทุกท่านเสมอ~ Have a Nice Day ค่ะ:)

(อิสระอาหารเที่ยงและเย็น,ไม่ รวมค่ าผ่ านประตูหรือค่ าธรรมเนียมต่ างๆ และไม่ มีบริการรถบัสรับส่ งในวันนีน้ ะคะ^^)
20.00 น.

พักที่

MARROAD HOTEL / GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ า*** นาริตะ หรือ ชิบะ

วันที่ห้า

อิออนพลาซ่ า – นาริตะ – สุ วรรณภูมิ

เช้ า

บริการอาหารเช า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 6)

08.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่ า ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสาอางญี่ปุ่น เครื่ องใช้ภายในบ้าน
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เสื้ อผ้า กระเป๋ าหรื อขนมขบเคี้ยวรวมถึงเพลิดเพลินกับร้าน 100 เยน สิ นค้าราคาถูกคุณภาพญี่ปุ่น เชิญท่านเลือกซื้ อเลื อกหาได้ตาม
อัธยาศัย

11.00 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ

13.25 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF 989

19.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

----------------------------------------------------------------------บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคา อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม
ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

อัตราค่ าบริการเดือน มกราคม 2558
กาหนดการเดินทาง
วันบิน
พฤหัส
พุธ

วันที่เดินทาง
15 – 19 ม.ค. 58
21 – 25 ม.ค. 58

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2ท่ าน

ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน +1 เด็ก

หรือ 1 ผู้ใหญ่ +1เด็ก

ไม่ เสริมเตียง

29,900
31,900

29,900
31,900

พักเดีย่ ว
7,500
7,500
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับพร้อมคณะ)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นาเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชานาญเส้นทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทั้งทริป
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าวีซ่า
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
 กรุ ณาสารองที่นงั่ โดยการชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
 กรุ ณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันเดินทาง
เงือ่ นไขการยกเลิก


กรณียกเลิกการเดินทางไม่ คนื เงินมัดจาทุกกรณี

คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้
เข้าประเทศ
ในการเดินทางเข้ าประเทศญี่ปุ่น
1.

ถึงแม้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น (ระยะเวลาการพานักไม่

เกิน 15 วัน) แต่ผทู้ ี่จะเข้าประเทศได้น้ นั จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผูท้ ี่ยนื่ ขอวีซ่ากับ
ทางสถาเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรื อขอตรวจเอกสารที่จาเป็ น
2.

เอกสารที่ควรเตรี ยมไว้สาหรับการเดินทางเข้าประเทศญี่ปนุ่ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่ องบินขาออกจาก บัตรเครดิตหรื อเงินสดจานวนพอเพียงที่จะรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ ชื่อที่พกั รวมถึงที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น และกาหนดการ
เดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
3.

หนังสื อเดินทางที่สามารถใช้ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับยกเว้นวีซ่า ต้องเป็ นหนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยูไ่ ม่

น้อยกว่า 6 เดือน หนังสื อเดินทางชัว่ คราวไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า
4.

ผูท้ ี่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรื ออยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ จะมีความเป็ นไปได้อย่างมากที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้
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เข้าประเทศญี่ปนุ่
กรณี ที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปนุ่ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริ การต่างๆ ได้ และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่ งตัวกลับประเทศไทย อาทิ ค่า

5.

เดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกรณี ที่ตอ้ งเปลี่ยนสนามบิน ผูเ้ ดินทางจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยสายการบินจะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
ก่อน และจะดาเนิ นการไล่เบี้ยเรี ยกคืนจากผูเ้ ดินทาง
หมายเหตุ
1.

กรณี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด

2.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิก หรื อล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัด
หยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ

3.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ ามันของ
สายการบิน

4.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และบริ ษทั ฯ ยังคง
รักษามาตรฐานการบริ การเช่นเดิม

5.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริ การใด หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และ
เงินคืน ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
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