ตารางการเดินทาง
โปรแกรม BKK-HND-BKK 6วัน4คืน
Operate By:

ไ

Welcome back
Fuji & Fun
สั ม ผั ส ธรรมชาติ ที่ แ สนสวยงาม & สนุ ก สนานในดิ น แดนเจ้ า ตั ว น้ อ ย
สนุกเต็มที่ในทริปเดียวที่จัดเต็มสําหรับเจ้าตัวน้อย สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด ที่ Fuji Safari Park
เก็บผลไม้สดๆ จากต้นและทานให้อิ่มหนํา เอาใจคุณหนูๆ ตะลุย Anpanman Museum สัมผัสกับดวงด้าวนับล้านๆดวงที่
Konica Minolta ชมสัตว์ในฟาร์ม และ ในทะเลแสนน่ารักนานาชนิดที่ Mother Farm และ Kamogawa Sea World
ช็อปของเด็กและผู้ใหญ่กระจายที่ Akachan Honpo และ Shinjuku
สนุกสนานในโลกแห่งจินตนาการกันทั้งครอบครัวที่ Tokyo Disneyland พิเศษ! พักโรงแรมในเครือของ Disney Hotel
ที่ Tokyo Disney Celebration Hotel สัมผัสกับความหรูหราในแบบฉบับของ Disney

What is it ?

Why choose?

คือธีมของโปรแกรมการเดินทางที่มีจุดมุ่ง

‣ เข้าใจคนมีลูก เพราะลูกทัวร์ทั้งคณะก็มีลูกเหมือนกัน

มีปัญหามากและไม่คล่องตัว เราจะลดอุปสรรคระหว่างทางให้

‣ โรงแรมที่ห้องกว้างกว่าปกติ

หมายเพื่อที่จะตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวกับเด็กเล็ก ที่มักจะ
น้อยลงที่สุด และสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวแบบ

ครอบครัวใหญ่ขึ้นมา เพื่อความสุขและความประทับใจให้กับผู้
ร่วมเดินทางทุกคน

‣ ร้านอาหารทุกร้านในโปรแกรมต้อนรับเด็กๆ

‣ ขอ Baby seat บนรถบัสได้ฟรี (โปรดแจ้งล่วงหน้า)

‣ โปรแกรมหลวมๆ แต่ลงเที่ยวแบบเต็มๆเวลา ไม่ต้องรีบเร่ง

‣ ใช้รถบัสใหญ่จุสูงสุด45-60คน แต่เราเปิดรับแค่30-35ที่นั่ง
*รูปภาพใช้เพื่อเป็นสื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น
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*โปรแกรมเดินทางนี้เลือกเส้นทางบินตรงของสายการบินTHAIหรือANA รูปภาพประกอบใช้เพื่อประโฆษณาเท่านั้น

Ready - Pack - GO!
19:30

หัวหน้าทัวร์และคณะผู้เดินทางทั้งหมด มาพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อทําการเช็คอิน และโหลด
กระเป๋าสัมภาระ

22:45

สายการบิน *Thai Airways เที่ยวบินที่ TG682 พาท่านเดินทางTake Off บินทะยานขึ้นฟ้าจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย มุ่งหน้าไปยังสนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชั่วโมง ให้ท่านได้พักผ่อน ดูหนังหรือนอนหลับตามอัธยาศัย

*ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและสายการบิน สายการบินอาจไม่ได้เป็นไปตามที่ระบุ แต่บริษัทจะเลือกใช้เฉพาะเส้นทางบินตรงของสายการ
บินThai Airways และ ANA และ JAL สําหรับตารางการเดินทางนี้เท่านั้น
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Misaka farm - Fuji Safari Park
06:55

ทานอาหารเช้าบนเครื่องบิน เดินทางมาถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น อย่างสวัสดิภาพผ่านพิธีการ
และรับกระเป๋า เมื่อพร้อมขึ้นรถบัสปรับอากาศนําทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 130 กิโลเมตร

สาย

พาท่านและครอบครัวไปร่วมเปิดประสบการณ์ที่ Misaka Farm เก็บลูกพีซสายพันธ์ญี่ปุ่นสดๆจาดต้นในฟาร์ม

12:30

รับประทานอาหารกลางวัน ณ Misaka Farm

บ่าย

พาท่านไปสัมผัสกับสัตว์ตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิดที่ Fuji Safari Park สวนสัตว์แบบซาฟารีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
สนุกไปกับการนั่งรถ Jungle Bus เพื่อชมสัตว์ต่างๆอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีโซนสัตว์แสนรู้ให้เด็กๆได้มี
ปฏิสัมพันธ์ด้วย อาทิเช่น สุนัข แมว กระต่าย และม้าแคะ ที่จะทําให้ท่านและครอบครัวได้เพลิดเพลินตลอดทริป

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และพาท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม Hotel Mifujien เรียวกังออนเซ็นระดับ
4 ดาว หรือเทียบเท่า เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่มีความหอมและรสชาติหวานฉํ่าอย่าบอกใคร รับประทานกันอย่างไม่อั้น อิ่มหนําสําราญกันทุกคน
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Gotemba -Anpanman - Konica Minolta-Akachan
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม และออกเดินทางไปเมือง Yokohama

สาย

พาท่านไปที่ Gotemba Shopping Outlet ลดราคากระหนํ่าแบรนด์ดังถูกใจทั้งคุณพ่อและคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็น
Nike, Adidas, Gucci, Prada หรือ ของสําหรับเด็ก เช่น Miki House และ Sanrio ที่นี่เป็นเอ้าเลตท์หนึ่งเดียวที่
ท่านสามารถเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ ระหว่างการช็อปปิ้งด้วย

เที่ยง

ให้ท่านใช้เวลากับการช็อปปิ้งกันอย่างเต็มที่ที่ Gotemba Outlet และทานอาหารกลางวันอิสระเลือกได้ตาม
อัธยาศัย *(อิสระมื้ออาหารกลางวัน ไม่รวมในราคาทัวร์)

บ่าย

พาทุกท่านเพลิดเพลินไปกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับล้านดวงที่ Konica Minolta Planetarium
ท้องฟ้าจําลองที่เต็มไปด้วยดวงดาวและเสียงเพลงอย่างสมจริง นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่ร่วมมือกับอนิเมะ
เช่นโปเกมอนและโดราเอมอนในอดีต แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ก็สามารถเพลิดเพลินกับการแสดงได้
ชม Anpanman Museum พิพิธภัณฑ์สําหรับเด็ก ที่หลายคนใฝ่ฝันว่าจะต้องพาลูกน้อยมาให้ได้สักครั้ง
เมื่อมาเยือนญี่ปุ่น เราจะพาเด็กๆทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของเหล่า Anpanman เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น

การแสดง มุมถ่ายรูปสวยๆคู่กับตัวการ์ตูนขวัญใจ และเลือกซื้อของเล่น ของใช้ น่ารักๆในราคาย่อมเยา
พาช็อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าของเด็ก อาคะจัง ฮอนโปะ เพลิดเพลินกับการเลือกเสื้อผ้า ของเล่น อุปกรณ์
และสินค้าอื่นๆให้กับเจ้าตัวจิ๋ว ในราคาสบายกระเป๋า
เย็น

พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียว และรับประทานอาหารเย็น เมนูหม้อไฟนาเบะ ณ ร้านนาเบะโซ ภัตตาคาร
ชาบูชื่อดัง

คํ่า

พาท่านเดินทางเข้าที่พักที่ Disney Celebration Hotel โรงแรมระดับ 4 ดาวในเครือดิสนี่ย์ ให้ท่านได้พัก
ผ่อนตามอัธยาศัย
Page 4

15 JUL

Tokyo Disneyland
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่านและครอบครัวไปใช้เวลาหนึ่งวันแห่งความสุขเต็มๆที่ Tokyo Disneyland ปลดปล่อยความเป็นเด็ก
ในตัวคุณ และครอบครัวออกมาที่นี้ อาณาจักรแห่งเวทย์มนต์ ทักทายเหล่าตัวการ์ตูนยอดนิยมมากมาย

ผจญภัยในดินแดนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเกือบ 300 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น Fantasy Land,

Tomorrow Land, Adventure Land, Toons Town, Western Land สนุกสุดๆกับเครื่องเล่นมากมายที่มีให้
ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ในธีม Disney และ Pixar อาทิเช่น Pirates of the Caribbean, Monster Inc, Tomorrow
Land, Buzz Light Year

อร่อยกับร้านอาหาร และขนมใน Theme ของการ์ตูนเรื่องต่างๆของ Disney อย่าพลาดโชว์ขบวนพาเหรด
อันแสนตื่นตาตื่นใจ *(มื้อกลางวันและมื้อเย็น ให้ท่านเลือกทานอย่างอิสระ ราคาไม่รวมในราคาทัวร์)
คํ่า

พาท่านเดินทางเข้าที่พักที่ Hotel mystays premier omori โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พัก
ผ่อนตามอัธยาศัย
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Kamogawa Seaworld - Mother Farm
เช้า

ทานอาหารเช้า และเดินทางออกจากโรงแรม

สาย

เดินทางสู่ศูนย์แสดงสัตว์นํ้า Kamogawa Sea World ให้ท่านใช้เวลาช่วบ่ายอย่างเต็มที่กับการชมโชว์
ปลาวาฬเพชรฆาต และสัตว์นํ้าแสนรู้มากมาย พ้อมกับร่วมแชะภาพกับเข้าแมวนํ้ายิ้ม ดูพาเหรดนกกระทุง
โชว์ป้อนอาหารสัตว์ เดินเล่นชิวๆริมชายหาด ชมเพนกวิน วอลรัส สิงโตทะเล และพลาดไม่ได้กับการสัมผัส
สัตว์นํ้า อย่างใกล้ชิด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร Ocean World พร้อมชมวาฬเพชรฆาตอย่างใกล้ชิด

บ่าย

นําท่านไปยัง Mother Farm สัมผัสประสบการณ์เที่ยวฟาร์มเปิด สนุกสนานกับการทํากิจกรรมในฟาร์ม เช่น
ทดลองรีดนมวัว ชมโชว์การต้อนแกะ ชมพาเหรดเป็ดน้อย โชว์การแสดงของแพะ และคาวบอย อีกทั้งยัง

สามารถเยี่ยมชมฟาร์มสตรอเบอร์รี่ญี่ปุ่นที่ให้คุณเด็ดกินสดๆจากต้นแบบไม่อั้น!! (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )
เย็น

รับประทานอาหารเย็น เมนูบาร์บีคิวเตาถ่าน กลางธรรมชาติอันสวยงามใน Mother Farm

คํ่า

พาท่านเดินทางเข้าที่พักที่ Hotel MYSTAYS PREMIER Omori โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ให้ท่าน
ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก 2 คืน)
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Tokyo Shopping Day
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เตรียมกระเป๋าตังค์และที่ว่างในกระเป๋าเดินทางให้ดี เพราะเราจะพาท่านไปช็อปปิ้งในย่าน Shinjuku ย่านที่คึกคัก
ที่สุดของโตเกียว! ย่านชินจูกุเป็นแหล่งรวมร้านค้าและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อาทิ Isetan, Diamaru,

Takashimaya, Odakyu และร้านลดราคาชื่อดังเช่น Donki, ร้าน 100 เยน Daiso, ร้านรองเท้า ABCMart
ปล่อยให้ท่านได้ช้อปปิ้งและสํารวจร้านค้ากันอย่างเต็มที่ในช่วงห้างเปิดตอนเช้า
เที่ยง

ให้ท่านได้เลือกทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยในร้านอาหารหรือห้างในย่านชินจูกุ (มื้ออิสระ ราคาไม่รวมใน
ราคาทัวร์) หรือจะช็อปปิ้งให้เต็มเวลาก่อนนัดเจอกันเวลา 13:30 เพื่อออกเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ

15:00

เช็คอินผู้โดยสารและสัมภาระทั้งหมดที่สนามบินนาริตะ หลังจากเช็คอินแล้วยังมีเวลาพอที่ท่านจะได้สํารวจ
ร้านค้า และของฝากภายในโซนDuty Freeของสนามบิน โอกาสสุดท้ายสําหรับการซื้อขนมและของฝาก

17:25

สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG677 พาท่านเดินทางTake Off บินทะยานขึ้นฟ้าจาก สนามบิน

นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น มุ่งหน้าไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30
นาที ให้ท่านได้พักผ่อน ดูหนังหรือนอนหลับตามอัธยาศัย
21:55

คณะเดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิอย่างสวัสดิภาพ แยกย้ายกลับบ้านพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
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GGR01B Fuji & Fun 6D4N

Fuji & Fun
รอบเดินทาง

12 - 17 July 2022
อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน
(Economy Class)

ผู้ใหญ่ เด็กอายุสูงกว่า12ปี (พักห้องละ2ท่าน) ราคาท่านละ
เด็กอายุตํ่ากว่า12ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่2ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

69,900
59,900
35,500

เด็กอายุตํ่ากว่า2ขวบ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
อัพเกรด: เพิ่มเตียงเสริม

13,000

อัพเกรด: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

13,000

ค่าบริการนี้รวม:

ค่าบริการนี้ไม่รวม:

‣ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

‣ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

‣ ค่าอาหารเฉพาะมื้อที่ระบุในตารางการเดินทาง

‣ ค่าอาหาร บริการของโรงแรม เครื่องดื่ม กิจกรรม

‣ ค่าโรงแรม/ที่พักและภาษีของโรงแรม

‣ ค่าเข้าสถานที่ที่ไม่ได้ระบุใว้ในตารางการเดินทาง

‣ ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในตารางการเดินทาง

‣ ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (500เยนต่อวัน)

‣ ค่าจ้างมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

‣ ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

‣ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถตามตารางการเดินทาง

‣ ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทาง

‣ ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

การชําระเงิน

บัญชี บจก.ไบร์ทเนส ทัวร์ ประเทศไทย

แจ้งการชําระเงิน

50% ณ วันจอง และอีก 50%

ธนาคารกสิกรไทย สาขาดินแดง
เลขที่ 013-8-31876-1

ส่งสลิปการโอนเพื่อยืนยันการโอนเงิน

ก่อนวันเดินทาง30วัน

ได้ทั้งทางโทรศัพท์, LINE, FBpage
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Welcome back
Fuji & Fun
ข้อตกลงและเงื่อนใขการบริการนําเที่ยว
เราขอขอบพระคุณคุณจากใจจริง ที่ท่านได้เลือกบริษัท ไบร์ทเนส ทัวร์ ให้เป็นผู้ดําเนินการนําเที่ยวให้

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง

ออกเดินทาง ทางบริษัทฯใคร่ขอเวลาของท่านได้โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนใขในการให้บริการระหว่างผู้

ท่องเที่ยว บริษัทฯจะหาสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นลักษณะใกล้เคียงกันมา

แก่คุณและคนที่คุณรัก เพื่อเป็นความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทฯ ผู้นําเที่ยว และ ลูกทัวร์ ในช่วงก่อนจะ
เดินทางและบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่างต่อไปนี้
ในข้อความต่อจากนี้ไป

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ไบร์ทเนส ทัวร์ ประเทศไทย จํากัด
“ลูกทัวร์” หมายถึง ท่านลูกค้าผู้ที่จะเดินทางไปกับกรุ๊ป

“กรุ๊ป” หมายถึง กลุ่มบุคคลผู้ที่ทําการท่องเที่ยว ที่ประกอบไปด้วยลูกทัวร์ ผู้นํากรุ๊ป

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และผู้ติดตาม

‘แพ็คเกจ” หมายถึง สิทธ์ในการได้ที่นั่งในโปรแกรมทัวร์ ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิ์ในตั๋วเครื่อง

บิน ที่พัก ร้านอาหาร พาหนะเดินทาง และ สิทธิ์ที่จะได้รับการบริการ
ก่อนเดินทาง

“โปรแกรมทัวร์” หมายถึง ตารางการเดินทางที่บริษัทโฆษณาหรือได้แจ้งลูกทัวร์ให้ทราบ

หน้าที่ของบริษัทฯ

บริษัทฯมีหน้าที่ติดต่อประสานงาน ทําการจอง จัดหาสินค้าและบริการเพื่อนํามาใช้ในการนําเที่ยวตาม

โปรแกรมทัวร์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่ ตั๋วเครื่องบิน ห้างร้าน ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และ
บุคคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามโปรแกรมทัวร์ ตลอดจนควบคุมดูแลการนําเที่ยวให้เป็นไปตาม

โปรแกรมทัวร์ และรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาของการนําเที่ยว ควบคุมคุณภาพของสินค้าและ
บริการที่ได้จัดหามาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

หากบริษัทฯจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสายการบิน โรงแรม ร้านอาหารและสถานที่
ทดแทน

ในกรณีเหตุสุดวิสัย รวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่ ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง สงครามและภัย

ก่อการร้าย ไม่ว่าบริษัทฯทราบก่อนหรือระหว่างการเดินทางก็ตาม ลูกทัวร์ยินยอมให้บริษัทฯมีสิทธิ์ใน

การเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทาง โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพของลูกทัวร์เป็นหลักโดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากลูกทัวร์

ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ลูกทัวร์ยินยอมให้

บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ตามที่ผู้นํากรุ๊ปและ/หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเห็น
สมควร โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพของลูกทัวร์เป็นหลักโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกทัวร์
ราคาแพ็คเกจ

ราคาแพ็คเกจบริษัทฯขายให้แก่ลูกทัวร์นั้นได้รวมใว้ซึ่ง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าจ้างและค่าเบี้ยเลี้ยงผู้นํากรุ๊ป มัคคุ
เทศน์ และคนขับรถ เฉพาะรายการและเวลาที่ระบุใว้ในโปรแกรมทัวร์เท่านั้น

ราคาแพ็คเกจบริษัทฯขายให้แก่ลูกทัวร์นั้น ไม่รวมค่าอาหารและครื่องดื่มนอกเมนูมาตรฐาน ค่าทิป
มัคคุเทศก์และคนขับรถ ค่าบริการอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมทัวร์
การชําระเงิน

เมื่อลูกทัวร์ตกลงที่จะซื้อแพ็คเกจทัวร์แล้ว ลูกทัวร์ได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนใขการบริการนําเที่ยวนี้เป็น
อันเข้าใจและยอมรับในเงื่อนใขตามที่ระบุทั้งหมดก่อนการโอนเงินมัดจํา

1. ลูกทัวร์จะต้องชําระเงินค่าจองและมัดจํา ณ วันที่จอง คิดเป็นมูลค่า ร้อยละ50 ของราคาแพ็คเกจ

บริษัทฯมีความรับผิดชอบที่ต้องจัดหาสินค้าและบริการเพื่อใช้ในการนําเที่ยวเพื่อให้ลูกทัวร์สามารถเที่ยว

เพื่อเป็นการยืนยันการจองสิทธิ์ หากลูกทัวร์ไม่สามารถชําระเงินค่าจองหรือชําระไม่ครบถ้วน บริษัทขอ

ทัวร์ได้และจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ก่อนออกเดินทาง บริษัทจะจัดหาพาหนะ บุคคลากร และ

แบบใครมาก่อนได้ก่อน โดยนับจากวันโอนเงินชําระค่าจองแพ็คเกจเท่านั้น

ได้ตามโปรแกรมที่กําหนด ในเหตุบางกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถทําให้การเดินทางเป็นไปตามโปรแกรม
สถานที่ท่องเที่ยวทดแทนที่มีความใกล้เคียงกันกับโปรแกรมทัวร์และแจ้งให้ลูกทัวร์ทราบ
ความรับผิดของบริษัทฯต่อลูกทัวร์ ไม่รวมไปถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี:้

• การถูกปฏิเสธไม่ให้วีซ่าโดยสถานฑูตหรือหน่วยงานที่มีอํานาจในการออกวีซ่า
• ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกนอกประเทศ หรือไม่ให้เข้าเมืองที่ต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง

• ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือถูกเชิญลงจากเครื่องบินโดยเจ้าหน้าที่ของสายการบิน
• ถูกโจรกรรมหรือสูญเสียทรัพย์สินมีค่ารวมถึงหนังสือเดินทางของลูกทัวร์ระหว่างเดินทาง
• การกระทําของลูกทัวร์ที่ผิดกฏหมายในต่างแดน
• ความล่าช้าที่มาจากเหตุสุดวิสัย หรือที่เหตุมาจากลูกทัวร์บางท่านหรือทั้งหมด
• อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การเสียชีวิต ของลูกทัวร์ในขณะท่องเที่ยว
• เที่ยวบินล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน

สงวนสิทธิ์ไม่รับจอง และไม่สามารถรับผิดชอบได้หากโปรแกรมทัวร์นั้นๆที่นั่งเต็ม โดยบริษัทฯจะให้สิทธิ์

2. ลูกทัวร์จะต้องชําระเงินส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ50 ของราคาแพ็คเกจ ภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง

ตามโปรแกรมทัวร์ หากลูกทัวร์ไม่สามารถชําระเงินค่าจองหรือชําระไม่ครบถ้วนภายใน 30 วัน ก่อนวัน

เดินทางตามโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯมีสิทธิ์ยกเลิกบริการนําเที่ยว และบริษัทฯสามารถยกเลิกแพ็คเกจและ

สิทธิ์ในที่นั่งทั้งหมดตามแพ็คเกจของลูกทัวร์ที่เคยได้ทําการจองไว้โดยไม่คืนเงินค่าจองและค่ามัดจําให้แก่
ลูกทัวร์

การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ใข

แพ็คเก็จทัวร์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้

หากลูกทัวร์มีความประสงค์จะขอยกเลิกการจองแพ็คเกจภายหลังจากที่จ่ายเงินจองและมัดจําให้กับ
บริษัทฯไปแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้กับลูกทัวร์ได้

หากลูกทัวร์มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง สามารถทําได้โดยการแจ้งและส่งเอกสาร
ของผู้เดินทางใหม่มาให้บริษัท โดยทั้งนี้ลูกทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางล่วงหน้า ไม่น้อย
กว่า30วันก่อนวันเดินทาง

Page 9

GGR01B Fuji & Fun 6D4N

ข้อตกลงและเงื่อนใขการบริการนําเที่ยว
หน้าที่ของบริษัทฯ

ราคาแพ็คเกจ

โปรแกรมทัวร์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่ ตั๋วเครื่องบิน ห้างร้าน ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และ

เครื่องดื่ม ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าจ้างและค่าเบี้ยเลี้ยงผู้นํากรุ๊ป มัคคุเทศน์

บริษัทฯมีหน้าที่ติดต่อประสานงาน ทําการจอง จัดหาสินค้าและบริการเพื่อนํามาใช้ในการนําเที่ยวตาม
บุคคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามโปรแกรมทัวร์ ตลอดจนควบคุมดูแลการนําเที่ยวให้เป็นไปตาม

โปรแกรมทัวร์ และรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาของการนําเที่ยว ควบคุมคุณภาพของสินค้าและ
บริการที่ได้จัดหามาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ราคาแพ็คเกจบริษัทฯขายให้แก่ลูกทัวร์นั้นได้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและ
และคนขับรถ เฉพาะรายการและเวลาที่ระบุใว้ในโปรแกรมทัวร์เท่านั้น

ราคาแพ็คเกจบริษัทฯขายให้แก่ลูกทัวร์นั้น ไม่รวมค่าอาหารในมื้ออาหารอิสระและเครื่องดื่มนอกเมนู

มาตรฐาน ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ค่าปรับสายการบิน ค่าบริการอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมทัวร์

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

การยืนยันการสั่งซื้อ สํารองที่นั่ง และชําระเงิน

ได้ตามโปรแกรมที่กําหนด ในเหตุบางกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถทําให้การเดินทางเป็นไปตามโปรแกรม

อันเข้าใจและยอมรับในเงื่อนใขตามที่ระบุทั้งหมดก่อนการโอนเงินมัดจํา

บริษัทฯมีความรับผิดชอบที่ต้องจัดหาสินค้าและบริการเพื่อใช้ในการนําเที่ยวเพื่อให้ลูกทัวร์สามารถเที่ยว
ทัวร์ได้และจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ก่อนออกเดินทาง บริษัทจะจัดหาพาหนะ บุคคลากร และ
สถานที่ท่องเที่ยวทดแทนที่มีความใกล้เคียงกันกับโปรแกรมทัวร์และแจ้งให้ลูกทัวร์ทราบ
ความรับผิดของบริษัทฯต่อลูกทัวร์ ไม่รวมไปถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี:้

• การถูกปฏิเสธไม่ให้วีซ่าโดยสถานฑูตหรือหน่วยงานที่มีอํานาจในการออกวีซ่า
• ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกนอกประเทศ หรือไม่ให้เข้าเมืองที่ต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง

• ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือถูกเชิญลงจากเครื่องบินโดยเจ้าหน้าที่ของสายการบิน
• ถูกโจรกรรมหรือสูญเสียทรัพย์สินมีค่ารวมถึงหนังสือเดินทางของลูกทัวร์ระหว่างเดินทาง

• การกระทําของลูกทัวร์ที่ผิดกฏหมายในต่างแดน
• ความล่าช้าที่มาจากเหตุของสายการบิน เหตุสุดวิสัย หรือที่เหตุมาจากลูกทัวร์บางท่านหรือ
ทั้งหมด

• การสูญเสียทรัพย์สินมีค่า หรืออุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การเสียชีวิต ของลูกทัวร์ในขณะท่อง
เที่ยว
การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมการเดินทาง

เมื่อลูกทัวร์ตกลงที่จะซื้อแพ็คเกจทัวร์แล้ว ลูกทัวร์ได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนใขการบริการนําเที่ยวนี้เป็น
1. ลูกทัวร์จะต้องชําระเงินค่าจองและมัดจํา ณ วันที่จอง คิดเป็นมูลค่า ร้อยละ50 ของราคาแพ็คเกจ

เพื่อเป็นการยืนยันการจองสิทธิ์ พร้อมทั้งส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ หากลูกทัวร์ไม่

สามารถชําระเงินค่าจองหรือชําระไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจอง และไม่สามารถรับผิดชอบได้
หากโปรแกรมทัวร์นั้นๆที่นั่งเต็ม โดยบริษัทฯจะให้สิทธิ์แบบใครมาก่อนได้ก่อน โดยนับจากวันโอนเงินชําระ
ค่าจองแพ็คเกจเท่านั้น

2. ลูกทัวร์จะต้องชําระเงินส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ50 ของราคาแพ็คเกจ ภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง

ตามโปรแกรมทัวร์ หากลูกทัวร์ไม่สามารถชําระเงินค่าจองหรือชําระไม่ครบถ้วนภายใน 30 วัน ก่อนวัน

เดินทางตามโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯมีสิทธิ์ยกเลิกบริการนําเที่ยว และบริษัทฯสามารถยกเลิกแพ็คเกจและ

สิทธิ์ในที่นั่งทั้งหมดตามแพ็คเกจของลูกทัวร์ที่เคยได้ทําการจองไว้โดยไม่คืนเงินค่าจองและค่ามัดจําให้แก่
ลูกทัวร์

การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ใข บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนใขตามตารางด้านล่างต่อไปนี้ ยกเว้น
กรณีเป็นทัวร์ช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลสําคัญของประเทศไทยและประเทศปลายทาง บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือมัดจําหากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน :

หากบริษัทฯจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสายการบิน โรงแรม ร้านอาหารและสถานที่

ท่องเที่ยว บริษัทฯจะหาสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นลักษณะใกล้เคียงกันมา
ทดแทน ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางไม่ครบตามจํานวนขั้นตํ่าที่จะออกเดิน

ทางได้ของแต่ละกรุ๊ป บริษัทจะเสนอทางออกโดยการขอเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยว หรือเพิ่มราคาทัวร์ต่อ
ท่านเพื่อให้เพียงพอต่อการเดินทางต่อไป หรือเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินทั้งหมดให้แก่ลูกค้า อย่างใด
อย่างหนึ่งให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ ในกรณีเหตุสุดวิสัยและเหตุฉุกเฉิน รวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่ ความ

บกพร่องของสายการบิน,สนามบิน,ผู้ให้บริการรถทัวร์,สถานที่ท่องเที่ยว หรือ ภัยธรรมชาติ ความไม่

สงบทางการเมือง สงครามและภัยก่อการร้าย ไม่ว่าบริษัทฯทราบก่อนหรือระหว่างการเดินทางก็ตาม

ลูกทัวร์ยินยอมให้บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทาง โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของลูกทัวร์ทุกคนเป็นหลักโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกทัวร์ ในกรณีสัมภาระสูญหาย
หรือล่าช้าบริษัทฯจะมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยประสานงานเรียกร้องค่าเสียหายกับสายการบิน

ขอยกเลิกก่อนวันเดินทาง...

จ่ายค่าทัวร์ หรือมัดจําคืน...

มากกว่า45วัน

จ่ายมัดจําคืนโดยหักค่ายกเลิกคนละ4,000บาท

20-45วัน

จ่ายค่าทัวร์คืน โดยหัก20%ของค่าทัวร์ และหักค่ายกเลิกคนละ4,000บาท

14-20วัน

จ่ายค่าทัวร์คืน โดยหัก30%ของค่าทัวร์ และหักค่ายกเลิกคนละ4,000บาท

7-14วัน

จ่ายค่าทัวร์คืน โดยหัก50%ของค่าทัวร์ และหักค่ายกเลิกคนละ4,000บาท

ตํ่ากว่า7วัน

ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ได้ แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้(จ่ายค่าเปลี่ยนชื่อเพิ่ม)

การเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง

ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป ต้องออกเดินทางในไฟลท์เดียวกันทั้งหมด

การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

ต้องการเปลี่ยนชื่อตํ่ากว่า7วันก่อนการเดินทาง ต้องรอการยืนยันจากสายการบิน

สามารถทําได้ก่อนเดินทางเกิน7วัน โดยเสียค่าเปลี่ยนชื่อคนละ3,000บาท หาก
อีกครั้งเพราะบริษัทฯไม่สามารถยืนยันการเปลี่ยนชื่อได้

บริษัท ไบร์ทเนส ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
475/43 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ 2
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

ติดต่อสอบถาม สํารองที่นั่ง และ แจ้งโอนเงิน
TEL: 02-6428870
Email: info@brightnesstour.com
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