ขัน้ ตอน เงื่อนไข และรายละเอียดการจอง
*รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม*
เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น
ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี น ้ามันขึ ้นในอนาคต
ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกันภัยและภาษี น ้ามัน
3. ค่าโรงแรมที่พกั (พัก 2 ท่าน/ห้ อง หรื อกรณีพกั 3 ท่าน /ห้ อง เป็ นเตียงเสริ ม)
4. ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่าอาหารทุกมื ้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าพาหนะนาเทีย่ วตามสถานที่ตา่ ง ๆ ดังระบุในรายการ
7. ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ ง ๆ ตามรายการ
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ ว เพื่ออานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. แจกน ้าดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวัน
ยกเว้นวีซ่าสาหรับคนไทยถือพาสปอร์ ตไทยประเภทท่องเที่ยว พานักประเทศญี่ปุ่นอยูไ่ ด้ไม่เกิน 15 วัน

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าวีซา่ ท่านละ 1,700 บาท (วีซา่ เดี่ยว)
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษี ทกุ ชนิด
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซัก รี ด ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
4. ค่าน ้าหนักกระเป๋ ากรณีที่หนักเกินกว่าสายการบินกาหนดไว้
5. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้ งเข้ า - แจ้ งออกของคนต่างด้ าว
6. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชาระค่ามัดจาครึ่งหนึง่ ของราคาทัวร์ พร้ อมส่งหลักฐานการโอนเงินให้ ทางบริ ษัทฯ ภายใน 3
วันนับจากวันที่ทาการจอง ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิก
การเดินทาง
2. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ สง่ อีเมลใบจองทัวร์ หรื อ ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ทีเ่ บอร์ 02-559-2555 และแจ้ ง
ชื่อ-นามสกุลของผู้เดินทางถูกต้ องตามตัวสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง แนบสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต และชาระค่ามัด
จาแล้ วเท่านัน้ มิฉะนัน้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนขึน้ ไป นับจากวันเดินทาง หากไม่ แน่ ใจกรุ ณาสอบถามตัวแทน
จาหน่ าย
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
ยกเว้ นมัดจา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือ
การ ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ าหรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การ
ที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใด ๆ
5. ราคานี ้คิดตามราคาภาษี เครื่ องบินและภาษี สนามบินในปั จจุบนั ซึง่ หากมีการปรับราคาสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาขึ ้นตามจริ ง
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจาก
สายการบิน บริ ษัทขนส่งหรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริ การนัน้ ๆ

7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
8. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ ทางบริ ษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี ้ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
9 สิ่งของ "ต้ องห้ าม" ขึน้ เครื่ องบิน
1. เครื่ องดื่ม เครื่ องสาอาง ของเหลวทุกชนิดที่มีความจุต่อชิน้ เกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล
น ้าหอม สบูเ่ หลว สเปรย์ ห้ ามพกติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน แต่สามารถนาใส่กระเป๋ าที่จะโหลดได้ ทังนี
้ ้เป็ นมาตรการป้องกัน
การก่อการร้ าย ที่เข้ มงวดขึ ้นหลังจากเหตุการณ์ 911 แต่ถ้าเป็ นยาที่จาเป็ นต้ องพกติดตัว ก็สามารถพกพาได้ ใน
ปริ มาณที่เหมาะสม เช่น ชุดยาแก้ เบาหวาน
2. แบตเตอรี่ สารอง (Power Bank) ไม่สามารถนาแบตเตอรี่ สารองทุกชนิดใส่กระเป๋ าที่นาไปเช็คอิน แต่สามารถพกพาใส่
กระเป๋ าถือขึ ้นไปได้ โดยต้ องเป็ นแบตเตอรี่ สารองที่มีคา่ ความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ชิ ้น
3. อาวุธ ปื น และอาวุธทุกชนิด รวมถึงอาวุธโดยสภาพ เช่น มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวุธ เช่น ปื น
ไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปื นเด็กเล่น
4. ของมีคม ไม้ บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้ า มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุกชนิด ที่อาจทาให้ เกิด
อันตราย แต่หากเป็ นของใช้ ที่จาเป็ น อาจอนุญาตให้ เก็บไว้ ในกระเป๋ าใบใหญ่ที่โหลดใต้ เครื่ องบินได้ แต่ไม่อนุญาตให้
พกพาขึ ้นเครื่ องบิน
5. วัตถุไวไฟ เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาระเบิดหรื อเพลิงไหม้ เช่น น ้ามันไฟแช็ก เชื ้อเพลิงแข็ง สีน ้ามัน ไม้ ขีดไฟ ฯลฯ
6. อาหารที่มีกลิน่ แรง อาหารต่าง ๆ เช่น อาหารทะเล เนื ้อสัตว์สด/แช่แข็ง ทุเรี ยน ปลาร้ า ต้ องแพ็คมาอย่างเหมาะสม
7. สัตว์มีพิษ สัตว์ดรุ ้ าย รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์สงวน นอกจากอาจรบกวนผู้อื่นแล้ ว ยังผิดกฎหมายอีกด้ วย
8. สารอันตรายต่าง ๆ เช่น สารกาจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ ออกไซด์ วัตถุ
ก๊ าซมันตภาพรังสี เช่น ธาตุยเู รเนียม วัตถุกดั กร่อน เช่น แบตเตอรี่ ที่บรรจุสารกัดกร่อน น ้ากรด ปรอท ฯลฯ
9. สิง่ ของอื่น ๆ เช่น แม่เหล็ก น ้าแข็งแห้ งเป็ นต้ น

