ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง ดอนเมือง–นาริ ตะ เดินทางโดยเครื่ องบิน BOEING 777–200 ER (415 ที่นงั่ )
 พร้อมบริ การอาหาร HOT MEALS และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม





พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักนากาโน่ 2 คืน และนาริตะ 1 คืน
โตเกียว หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไก ช้อปปิ้ งชินจุกุ TOKYO BAY AQUALINE และอิออน พลาซ่า
ทาคายาม่ าและมัตสึ โมโต้ หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซู จิ ปราสาทมัตสึ โมโต้
นากาโน่ จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM วัดเซนโคจิ ถนนนาคามิเซะ
 พร้อมเปิ ดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

พิเศษ!!! อิม่ อร่ อยกับเมนูสไตล์ญี่ปุ่น พร้ อมเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ แบบฉบับชาวญี่ปุ่น

3-7 ธ.ค.60
ธันวาคม 60

5-9 /10-14/12-16/17-21/19-23/ธ.ค.60
24-28 ธ.ค.60
26-30 ธ.ค.60

วันแรก
23.55 น.
วันทีส่ อง
04.15 น.
11.55 น.

เทีย่ ง

คํา่

วันทีส่ าม
เช้า

37,999 บาท
35,999 บาท
36,999 บาท
38,999 บาท

ท่าอากาศยานดอนเมือง
พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT
โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไก
ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
โดย สายการบิน NOKSCOOT เทีย่ วบินที่ XW918 (บริการอาหารและนํ้าดืม่ บนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ นุ่
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET บนรถ (1)
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้ นนํ้าใส-โอชิโนะฮัคไก (OSHINO HAKKAI) ชมบ่อนํา้ ที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิด
จากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ที่ใช้ เวลาอันยาวนาน ในการไหลลง
มาสู่พ้ ืนดินและซึมซาบไปยังบ่อนํา้ แต่ละบ่อนํา้ ดังนั้นนํา้ ที่อยู่ในบ่อจะเป็ นนํา้ ที่ใสสะอาดและสดชื่นมากใน
ปี 1985 สถานที่แห่ งนี้ยังได้ ถูกเลือกให้ เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนํา้ จากธรรมชาติท่ดี ีท่สี ุดของญี่ปุ่น
อี ก ด้ ว ย อี ก ทั้ง บริ เ วณโดยรอบสามารถชมวิ ว ของภู เ ขาไฟฟู จิ ไ ด้ ใ นวั น ที่ อ ากาศแจ่ ม ใส ให้ ท่ า นได้
เพลิดเพลิน กับบรรยากาศพร้ อม ชม และเลือกซื้อสินค้ าพื้นเมือง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (2)
SPECIAL: เมนู พเิ ศษ เช็ตอาหารสไตล์ญปี่ นุ่ (KAISEKI) พร้อมปูยกั ษ์ ให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อย
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั SHINANO PRINCE SHIRAKABA HOTEL หรือเทียบเท่า
ปราสาทมัตสึโมโต้ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/
อาหารเย็น)
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนําท่านเก็บภาพประทับใจด้ านหน้ า ปราสาทมัตซึ โมโต้ (ด้านนอก) มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสดี าํ และปี กด้ านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปี กนก สร้ าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้ เป็ นที่พักของบรรดาเจ้ าเมืองในอดีต ปั จจุ บันหลังจาก
ได้ รับการจัดตั้งเป็ นสมบัติประจําชาติญ่ีปุ่นได้ ปรับให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์สาํ หรับรวบรวมข้ อมูลประวัติศาสตร์

เทีย่ ง

คํา่

วันทีส่ ี่
เช้า

เทีย่ ง

คํา่

ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของ
ประเทศญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนําท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซึจิ ซึ่ งเต็มไปด้ วยบ้ านเรื อน และร้ านค้ าน่ ารั ก ๆ ที่ยังคง
อนุรักษ์แบบของบ้ านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้ าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ ตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุก๊ ตาตามความ
เชื่อของคนโบราณสมัยก่อน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้ รับเลือกจาก
องค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้ พบกับบ้ านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบ
ญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้ มาจากคําว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้ านที่หลังคาชันถึง 60 องศา
มีลักษณะคล้ ายสองมื อที่พนมเข้ าหากัน ตั วบ้ านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมี ความกว้ า ง 10
เมตร ซึ่งโครงสร้ างของบ้ านสร้ างขึ้นโดยไม่ใช้ ตะปูแม้ แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับ
หิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ห้ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบนํา้ แร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN) การอาบนํา้ แร่ในแบบของ
ญี่ปุ่น
สรรพคุณการอาบนํา้ แร่ : การอาบนํา้ แร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกล้ ามเนื้อช่วยให้ โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ ดีข้ ึนช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ ผิวหนังและรูขุมขนทํา
ให้ ผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณให้ สดใสคลายความตรึงเครียด
จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM – วัดเซนโคจิ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ(อาหารเช้า/ อาหาร
กลางวัน/ –)
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้นนําท่านชมวิวทัศนียภาพยัง จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM ซึ่งเป็ นลานสกีท่ี
เคยใช้ จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และชมวิวของภูเขาที่ปกคลุมไปด้ วย
ต้ นไม้ หลากหลายสายพันธุ์ จากนั้นเดินทางสู่ วัดเซนโคจิ วัดเก่าแก่ด้ังเดิมที่ต้ังอยู่ท่เี มืองนากาโน่ สร้ างมา
ตั้งแต่ประมาณ ปี ค.ศ. 1897 รอบ ๆ วัดจะเป็ นบ้ านเมืองแบบญี่ปุ่นโบราณ วัดแห่งนี้มีช่ ือเสียงมากที่สุด
ในช่ วงสงครามแบ่ งแยกดินแดนสมัยศตวรรษที่ 16 เพราะวั ดนี้ เป็ นหนึ่ งในไม่ก่ีวัดที่ยังมีผ้ ูคนให้ ความ
เลื่ อ มใสเดิ น ทางไปกราบไหว้ ข อพรอยู่ สมํ่า เสมอ วั ด แห่ ง นี้ ถู ก ค้ น พบก่ อ นยุ ค ที่พุ ท ธศาสนาจะมี ก าร
แบ่งแยกเป็ นนิกายต่าง ๆ ทั้งยังเคยเป็ นโรงเรียนสอนพุทธศาสนาให้ กบั พระสงฆ์อกี ด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นเพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านักSHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบ ที่“ชินจู
กุ”หรือ “ศู นย์กลางที่สองแห่ งนคร”ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุ บันให้ ท่านได้
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของจากร้ านค้ าต่างๆมากมายในย่านนี้เช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูป
MP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์ , นาฬิกา, เสื้อผ้ า และเครื่องสําอาง เป็ นต้ นไม่ว่า
จะเป็ น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART,
BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON
อิสระอาหารมื้ อเย็น เพือ่ ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยทีย่ ่านชินจูกุ เช่นร้ าน
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้ อสอบ

นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั NIKKO NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า
วันทีห่ า้
TOKYO BAY AQUALINE – อิออน พลาซ่ า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
(กรุงเทพฯ) (อาหารเช้า/ –/ –)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (8)
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพือ่ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
นําท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็ นอุโมงค์ใต้ ทะเล หรือที่ญ่ีปุ่นเรียกว่า “โตเกียว เบย์ อควาไลน์”
(TOKYO BAY AQUALINE) ซึ่งความพิเศษของทางด่วนนี้อยู่ท่กี ารเป็ นทางด่วนที่ได้ รับการรับรองให้
เป็ นอุโมงค์ใต้ ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งจะแวะจุ ดพั กรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซึ่งมีช่ ือ
เรียกว่า TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (หิ่งห้ อยแห่งทะเล) ให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน กับ
การถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้ างที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นในอ่าวโตเกียว ซึ่งนอกจากจะเป็ นที่พักรถ
แล้ วที่น่ีกย็ ังมีร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคาร รวมไปถึงร้ านเกมส์ให้ พักผ่อนหย่อนใจ
“เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสินค้ าชั้นนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื้อผ้ า
เป็ นต้ น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้ าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับการ
“เลือกชมและซื้ อ” สินค้ าถูกใจฝากคนทางบ้ านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
16.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน NOK SCOOT เทีย่ วบินที่ XW919
(บริการอาหารและนํ้าดืม่ บนเครือ่ ง)
22.05 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*************************************************************
*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบินหรือการจราจรเป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเทีย่ วญีป่ นุ่ ตามกฎหมาย ของ
ประเทศญีป่ ุ่ น สามารถให้บริการวันละ10 ชัว่ โมง มิอาจเพิม่ เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึ งขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่ น
เวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ใน
ระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1–3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง
2) สํ าหรั บโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสํ าหรับ 3 ท่ าน (เตียงคู่+เตียงเสริ ม) ซึ่งท่ าน
อาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องทีน่ อน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สํ าหรั บนอน 2 ท่ านเท่ านั้น และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริ ษัทขอ
อนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้ อง

อัตราค่ าบริการ

ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก*
เด็กตํา่ กว่าอายุ 2 ปี ราคา6,900 บาท
วันที่ 3-7 ธ.ค.60
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มรี าคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่

วันที่ 5-9 /10-14/12-16/18-21/19-23/ธ.ค.60
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มรี าคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่

วันที่ 24-28 ธ.ค.60
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มรี าคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่

วันที่ 26-30 ธ.ค.60
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มรี าคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ

37,999.6,900.–

ท่ านละ

35,999.6,900.–

ท่ านละ

35,999.6,900.–

ท่ านละ

36,999.6,900.–

*** กรณีทลี่ ูกค้าต้ องออกตัว๋ เดินทางภายในประเทศ หรื อไฟล์ทต่ อ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ
ให้ ทราบก่อนทําการออกตัว๋ มิฉะนั้นบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT

ขาไปท่านละ 20 กก. ขากลับท่านละ 20กก
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาํ ไว้ )

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 3,000 เยน หรื อประมาณ 1,000

3.
4.
5.

6.

บาท ต่ อ 1 ท่ านตลอดทริป (ขออนุญาตเก็บที่สนามบินดอนเมือง
ณ วันเดินทาง)
ค่ าภาษี มูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหั ก ณ ที่จ่า ย 3% (กรณี ออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกํากับภาษี)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรั บพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนาทะเบี ย นบ้า น 5)สมุ ด บัญ ชี เ งิ น ฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ ายค่าบริ ก ารต่างหาก (สาหรั บ
หนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทาเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าระ
ด้วยตนเอง)

เงือ่ นไขการจองและการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ไี ม่ชาํ ระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาํ หนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้ ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย พร้ อมกรอกรายชื่อ
ของผู้ เดินทางที่สะกดตรงตามหนั งสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอร์ตผูเ้ ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือ
มากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบั จากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทาง บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิ น ได้ ทุกกรณี และ กรณี ท่ีก องตรวจคนเข้ า เมื องทั้งกรุ งเทพฯและในต่ า งประเทศปฏิเ สธมิ ให้ เ ดิน ทางออกหรื อเข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ วถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ
เรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเกีย่ วกับการซื้อทีน่ ั่ง และนํา้ หนักกระเป๋า รถเข็น WHEELCHAIR ของสายการบิน NOKSCOOT
1. กรณีมีความประสงค์ จะเปลีย่ นระดับชั้นทีน่ ั่ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/SUPER SEAT) จะมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ทีน่ ั่ง SCOOT BIZ สามารถอัพเกรดที่นงั่ ได้ โดยจะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละประมาณ 5,000 บาท (รวมไป-กลับ)
1.2 ทีน่ ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 2,800 บาท (รวมไป-กลับ)
ทีน่ ั่งแถว 31 และ 61 (ROW 31 & ROW 61)***ไม่ อนุญาตให้ เด็กตํ่ากว่า 16 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปี ขึน้ ไป***
1.4 ทีน่ ั่ง SUPER SEAT ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 1,600 บาท (รวมไป-กลับ)
1.3 ทีน่ ั่ง STANDARD SEAT ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 1,000 บาท (รวมไป-กลับ)
2. กรณีซื้อนํา้ หนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติที่สายการบิน SCOOT กาหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- เพิม่ 5 กิโลกรัม 200 บาท / เพิม่ 10 กิโลกรัม 400 บาท / เพิม่ 15 กิโลกรัม 550 บาท / เพิม่ 20 กิโลกรัม 750 บาท
(เป็ นราคาต่ อคน ต่ อเทีย่ วบิน)
***หมายเหตุ*** สํ าหรับการซื้อนํา้ หนักกระเป๋า สู งสุ ดได้ ไม่ เกิน 40 กิโลกรัม รวมกับนํา้ หนักกระเป๋าทีม่ ีอยู่แล้ ว
3. กรณีต้องการใช้ รถเข็น WHEELCHAIR จะไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม แต่ จะต้ องแจ้ งล่วงหน้ า 72 ชั่วโมงก่อนบิน
***สํ าหรับทีน่ ั่งโซน SCOOT IN SILENCE ทีน่ ั่งแถว 21-26 (ROW 21-26)
จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่ า 12 ปี ขึน้ ไป เท่ านั้น***

****ต้ องดําเนินการแจ้ งก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 7 วันทําการก่อนการเดินทาง (ไม่ นับรวมเสาร์ -อาทิตย์ )****
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่จี าํ นวนผู้เดินทางตํ่ากว่า 35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,
การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงาน
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีท่ที า่ นใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่เี กิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
แล้ ว ตามที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด
8. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านั้น

