Kanto Endless Discovery Surprise! 7 วัน

โดยสายการบินไทย (TG)
19 เมษายน
ชมทุ่งดอกไม้ สีฟ13
้ าทีบ่ –านสะพรั
่งสุ ดลูก2662
หูลูกตาราวกับพรมผืนใหญ่

วันแรก
13 เมษายน 2562
20.00 น.

22.45 น.

วันทีส่ อง
14 เมษายน 2562
เช้า
06.55 น.

กรุ งเทพฯ – โตเกียว
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ กรุงโตเกียว
เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

โตเกียว – คาวาโกเอะ – ถนนคิตะซากุระ – คะรุ ยซาว่ า
อาหารเช้า บริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ มหานครโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ย่ านเมืองเก่ าคาวาโกเอะ เป็ นย่านที่มีบา้ นเรื อน
สมัยเอโดะตั้งเรี ยงรายอยูต่ ลอดแนวยาวสองข้างทาง ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะ
มีความเจริ ญรุ่ งเรื่ องทางด้านการค้าเป็ นอย่างมาก เปรี ยบได้กบั กรุ งโตเกียวในปัจจุบนั
เหล่าพ่อค้าแม่คา้ ต่างมีฐานะร่ ารวยจึงได้สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมา ทั้งตึกรามบ้านช่อง
รวมถึงโกดังเก็บของ อาคารหลายหลังมีอายุเก่าแก่แต่ยงั คงเก็บรักษาสภาพความดั้งเดิมมา
ได้จนถึงปั จจุบนั ย่านนี้จึงมีฉายาว่า Koedo Kawagoe หรื อแปลได้วา่ Little Edo นัน่ เอง

เมื่อเดินตามทางหลักมาสุดสาย ท่านจะพบกับ ตรอกลูกกวาด ร้านค้าส่วนใหญ่ขายขนมพื้นเมือง
เช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็ นที่มาของชื่อ ตรอกลูกกวาด หรื อ ตรอกขนมนัน่ เอง
นอกจากนี้ยงั มีขายคาริ นโดะ คุก้ กี้พ้นื เมืองญี่ปุ่น ไอศกรี ม ขนมที่ทาจากถัว่ แดงและมันหวาน
และยังมีของชิ้นเล็กๆ และของฝากต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วย เมนู โซบะเทมปุระ อาหารประเภทเส้นแบบญี่ปุ่นแท้ๆ
ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ นางาโทโร่ เมืองชื่อดังในเรื่ องความงดงามของธรรมชาติ
ของจังหวัดไซตามะ แล้วนาท่านชม ถนนคิตะซากุระ ถนนเลียบชายฝั่ง ที่ระหว่างทางเดิน
จะมีตน้ ซากุระเรี ยงรายเต็มสองข้างทางเป็ นระยะทางยาวเกือบ 2.5 กิโลเมตร จากสถานี
Kami-Nagatoro ไปยังสถานี Nogami ซึ่ งเมื่อถึงฤดูดอกซากุระผลิบาน ถนนเส้นนี้
จะกลายเป็ นอุโมงค์ดอกซากุระที่บานสะพรั่งตลอดเส้นทาง และสถานที่แห่งนี้ยงั ได้รับเลือก
ให้เป็ นหนึ่งใน 100 สถานที่ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในการชมดอกซากุระอีกด้วย
อิสระ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย (การชมดอกไม้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศและฤดูกาล)

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
บริ การท่านด้วยอาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
พักค้างแรม ณ โรงแรม Green Plaza Karuizawa หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ าม
15 เมษายน 2562

คะรุ ยซาว่ า – ศาลเจ้ าคุมาโนะคูไท – คะรุ ยซาว่ าพริ้นซ์ ช้อปปิ้ งพลาซ่ า –
คุซัทสึ ออนเซ็น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบนถนนอูซุอิ ซึ่งบริ เวณจุดชมวิวแห่งนี้ ท่านสามารถ
มองเห็นวิวของ 2 มุมมอง อันได้แก่ เทือกเขาในจังหวัดกุนมะ และอีกด้านหนึ่งมองเห็น
ภูเขาอะซามะ ไม่ไกลกันมากนัก เป็ นที่ต้ งั ของศาลเจ้ าคุมาโนะ โคไท ซึ่งตั้งอยูร่ ะหว่าง
เส้นเขตแดนเช่นกัน ภายในบริ เวณศาลเจ้าประกอบด้วยห้องโถง 3 หลัง ได้แก่ ห้องโถงใหญ่
ตั้งอยูด่ า้ นบนชายแดน ห้องโถงนาจิ ตั้งอยูฝ่ ั่งทางซ้ายของจังหวัดนากาโน่ และห้องโถงชินกุ
ทางฝั่งขวาของจังหวัดกุนมะ

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ คะรุยซาว่ าพริ้นซ์ ช้อปปิ้ งพลาซ่ า เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสิ นค้าแบรนด์ดงั ๆ
มากมายในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Celine, Christian Dior, Timberland, Levi’s,
Guess, ฯลฯ

กลางวัน

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัยภายใน คารุยซาว่ าพริ้นซ์ ช้อปปิ้ งพลาซ่ า
เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งได้อย่างจุใจ
ท่ านสามารถเลือกทานอาหารจากร้ านทีท่ ่ านชื่ นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ
จัดเตรียมค่ าอาหารให้ ท่านละ 2,000 เยน
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หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ คุซัทสึ ออนเซ็น หนึ่งในแหล่งน้ าพุร้อนตากอากาศ
ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นมาหลายศตวรรษ ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถรักษา
โรคภัยไข้เจ็บได้ทุกโรค และด้วยความสูงกว่า 1,200 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล
ทาให้คุซทั สึ เป็ นแหล่งสกีซ่ ึงเป็ นที่นิยมอย่างมากอีกด้วย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
บริ การท่านด้วยอาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
พักค้างแรม ณ โรงแรม Village หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่
16 เมษายน 2562

คุซัทสึ ออนเซ็น – ชมยูบะทาเกะ – การแสดงยูโมมิ – โอบุเสะ –
นั่งรถไฟชิ นคันเซ็นสู่ โตเกียว – โตเกียว

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชม ยูบะทาเกะ แหล่งน้ าพุร้อนที่ให้น้ าแร่ ตามธรรมชาติกว่า 5,000
ลิตรต่อนาที ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยความร้อนกว่า 70 องศาเซลเซียส น้ าแร่ ที่อบอวล
ด้วยกลิ่นกามะถันจะถูกพักในรางไม้เพื่อให้เย็นลงก่อนลาเลียงไปยังโรงแรมแบบเรี ยวกัง
และโรงอาบน้ าที่เรี ยงรายอยูใ่ นแถบนี้
พิเศษ นำท่ ำนชม การแสดงยูโมมิ กำรสำธิ ตภูมิปัญญำพืน้ บ้ ำนวิธีทำให้ นำ้ มีอุณหภูมิที่ตำ่ ลง
ด้ วยกำรใช้ ไม้ กระดำนเพียง แผ่ นเดียว

อิสระให้ท่านเดินเล่นในบริ เวณออนเซ็นจนถึงเวลานัดหมาย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ โอบุเสะ
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น พร้อมข้าวนึ่งเกาลัดรสชาติ หอม หวาน มัน อร่ อย

หลังอาหาร นาท่านสู่ เมืองโอบุเสะ เมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสวยงามและสงบทางตอนเหนือ
ของจังหวัดนากาโน่ เป็ นบ้านของโฮคุไซ ศิลปิ นภาพพิมพ์ผมู ้ ีชื่อเสี ยงในสมัยเอโดะ
โอบุเสะยังเป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ นแหล่งปลูกเกาลัดที่อร่ อย
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หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟชินคันเซนนากาโน่ เพื่อนัง่ รถไฟหัวกระสุนที่วงิ่
ด้วยความเร็ ว 260 กิโลเมตร/ชัว่ โมง มุ่งหน้าสู่ มหานครโตเกียว

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนู นิกิริซูชิ หรื อ ข้าวปั้ นหน้าปลาดิบแบบเอโดะ
ที่ปรุ งจากปลาสดใหม่ที่คดั สรรมาอย่างดี

พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal Park Tokyo หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
17 เมษายน 2562
เช้า

โตเกียว – ล่องเรื อฮิมิโกะ – ซาวาระ – ล่องเรื อชมเมืองโบราณซาวาระ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ ท่าเรื ออะซากุสะเพื่อ ล่ องเรื อฮิมโิ กะ เรื อแห่งอนาคต ออกแบบโดย
นักวาดการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดัง เรจิ มัตซึโมโตะ ซึ่งมีชื่อเสี ยงมาจากการ์ตูนแนวอวกาศเรื่ อง
“Space Battle Ship YAMATO” ชื่อของเรื อลานี้ มาจากคาในภาษาญี่ปุ่นว่า โฮตารุ
แปลว่าหิ่ งห้อย และคาในภาษาอังกฤษว่า ลูน่า แปลว่าเทพธิดาแห่งดวงจันทร์
มีเอกลักษณ์ที่ตวั เรื อภายนอกเป็ นโลหะสี เงินแวววาวและกระจก
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับภาพทิวทัศน์แบบ 360 องศาของอ่าวโตเกียว
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! บริ การท่านด้วย เซ็ทปูยกั ษ์ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของปูยกั ษ์รสเลิศ
ที่ถูกนามาปรุ งเป็ นอาหารหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทาน
โดยภัตตาคารชื่อดังซึ่งมีสาขาทัว่ ประเทศญี่ปุ่น

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ โตเกียว แล้วนาท่านชม เมืองโบราณซาวาระ ซึ่งเป็ นย่าน
การค้าที่สาคัญของญี่ปุ่นในสมัย เอโดะ มีร้านค้าและบ้านเรื อนโบราณที่อนุรักษ์ไว้
จนถึงปั จจุบนั นี้ ซาวาระเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีคลองสายน้อยตัดผ่าน
บ้านเรื อนที่อยูต่ ิดริ มคลองนี้ ถือว่าเป็ นย่านการค้าเก่าที่มีมาหลายร้อยปี ย่านประวัติศาสตร์
ของเมืองซาวาระ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์สาคัญ ในปี
ค.ศ.1996 แล้วนาท่านล่องเรื อชมความสวยงามของเมืองโบราณซาวาระ
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ค่า

ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่โตเกียว
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกสรรอย่างเต็มที่
ว่าจะเป็ นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล์
และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือก อย่างตามชอบเพื่อมาย่างบนกะทะ
พร้อมทั้งน้ าจิ้มสูตรพิเศษ เสริ ฟ์พร้อมอาหารเกาหลี สูตรพิเศษ อาทิ บีบิมผับ กุปปะ
ซุปวาคาเมะ ซุบไข่ เป็ นต้น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal Park Tokyo หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่หก
18 เมษายน 2562
เช้า

โตเกียว – อิสระช้ อปปิ้ งย่านกินซ่ า (ไม่ มีรถโค้ ชบริการ) – ท่าอากาศยานนาริตะ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ ย่ านกินซ่ า ย่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1
ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรี ยญสหรัฐ) นับเป็ นย่านที่มี
ราคาอสังหาริ มทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วย
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านเสื้ อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่นเกมส์
ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสิ นค้าต่าง ๆ
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กลางวัน

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งได้อย่างจุใจ
ท่ านสามารถเลือกทานอาหารจากร้ านทีท่ ่ านชื่ นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ
จัดเตรียมค่ าอาหารให้ ท่านละ 2,000 เยน
หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้ งต่อตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ บริ การท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิ ร์ฟแบบไม่อ้ นั ทั้งหมู
และเนื้อคุณภาพเยีย่ ม ให้ท่านเลือกสรร

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ โดยรถโค้ช

Kanto Endless Discovery Surprise! 7 Days
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วันทีเ่ จ็ด
19 เมษายน 2562
00.20 น.
05.25 น.

โตเกียว – กรุ งเทพฯ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นาท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ องบิน
ถึงท่าอากาศยานกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

Kanto Endless Discovery Surprise! 7 Days
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อัตราค่ าบริการ สาหรับรายการ
Kanto Endless Discovery Surprise!
ณ ประเทศญี่ปุ่น 7 วัน
อัตราค่ าบริการ (สายการบิน ไทย : TG)
เดินทางในช่ วง

13 – 19 เมษายน 2562

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ ท่ านละ

99,900.-

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน มีเตียง

92,900.-

พักห้ องเดีย่ ว (เตียงคู่) เพิม่ ท่ านละ

18,000.-

หมายเหตุ





บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน
หากท่ านต้ องการใบเสร็จทีอ่ อกในนามบริษัท กรุณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 14 วัน
มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ ทาการออกใบเสร็จย้ อนหลังให้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก

ค่ าบริการรวม














ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
ค่ าภาษีนา้ มัน ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามภาวะตลาดนา้ มันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว
ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
หัวหน้าทัวร์จากกรุ งเทพ ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม



ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง
กรณี ที่มีผสู ้ ารองการเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนด
2. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
3. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 30,000 บาท
โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223
กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว
ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน
ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาสี ลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร
เลขที่บญั ชี 001-2-80809-9
ธนาคารกรุ งเทพ
สาขาสี ลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร
เลขที่บญั ชี 101-8-64952-3
4. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
5. บริ ษท
ั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
การยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
2. กรณี แจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
3. กรณี แจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
3. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
4. บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
Kanto Endless Discovery Surprise! 7 Days
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