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5 วนั 3 คนื 
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กาํหนดการเดนิทาง 

7-11 / 14-18 / 21-25 พฤศจกิายน 2561  
 
 
 

 

 
 

 21.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว D 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย 

เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง  
 23.50 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 642 
  

  
08.10 น.   เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบันํ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
ไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์
หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่านขึน้สู่ช้ันที ่5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เย็น 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ   - - -  

2 สนามบินนาริตะ  – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – โอชิโนะ ฮักไก 
ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – ออนเซน 

- - 

 

MOTOSU VIEW HOTEL  
หรือเทยีบเท่า 

3 เจดย์ีเชรูโตะ – น่ังกระเช้าคาจิคาจิ – ถนนอโิชนามิก ิ(ชมใบไม้เปลีย่นสี) – ชินจูกุ   - SHINJUKU LISTEL 
HOTEL   หรือเทยีบเท่า 

4 อสิระช้อปป้ิงในเมืองโตเกยีวหรือทวัร์เสริมดสินีย์แลนด์  
เดนิทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ 

 - - NARITA GARDEN 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 วดันาริตะ – ออิอน ช้อปป้ิง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ 
 

 - -  

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  - - - 

วนัที่ 2 สนามบินนาริตะ  – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – โอชิโนะ ฮักไก 
ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – ออนเซน 

- เทีย่ง เย็น 



เดินทางสู่ โอชิโนะฮักไก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวโดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตดักบัพื้นหลงัสีฟ้า และ
ใบไม้เปล่ียนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพท่ีสวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ 
ประกอบดว้ยบ่อนํ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากจิูโกะ กบัทะเลสาบยามานาคา
โกะ บ่อนํ้ าทั้ง 8 น้ีเป็นนํ้ าจากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดูร้อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิ
ผา่นหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายกุวา่ 80 ปี ทาํใหน้ํ้ าใสสะอาดเป็นพิเศษ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นทะเลสาบท่ีเดินทางไปถึงได้ง่ายท่ีสุดในบรรดา 5 
ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงมีการเช่ือมต่อจากโตเกียวดว้ยรถไฟ และรถบสั พื้นท่ีบริเวณชายฝ่ัง
ทิศตะวนัออกของทะเลสาบเป็นท่ีพกั และออนเซนท่ีสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามได้
อยา่งชดัเจน 
นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
   (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น)   

         นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี
 

 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เจดีย์เชรูโตะ เป็นเจดียห์้าชั้นบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิใน
ระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจนและงดงาม เจดียน้ี์ตั้งอยูบ่นศาลเจา้อาราคุระเซนเกน ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อ
ระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซ่ึงจากตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ตอ้งข้ึนบนัไดไปเกือบ 400 ขั้น ท่านจะ
ไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟจิูร่วมกบัเจดียห์า้ชั้น 

นาํท่านนัง่ กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อ
ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) 
สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบั
ภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความทา้ทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยงั
สถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาที   

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนอโิชนามิก ิ(ชมใบไม้เปลีย่นสี) ถนนสายแป๊ะก๊วย  ถนนท่ีเรียงรายไปดว้ยต้น
แปะก๊วย ซ่ึงถือเป็นสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัถูกสร้างข้ึนเม่ือปีพ. ศ. 2449 โดยมีแปะก๊วยมากมาย
เรียงราย จนไดช่ื้อว่าเป็นถนนสายแป๊ะก๊วย ท่ีน่ีจะเป็นไฮไลทส์ําคญั ของฤดูใบไมร่้วง ท่ีมีความ
งดงามเป็นอยา่งมาก 

 

วนัที่ 3         เจดีย์เชรูโตะ – น่ังกระเช้าคาจิคาจิ – ถนนอโิชนามิก ิ(ชมใบไม้เปลีย่น
สี) – ชินจูก ุ

เช้า เทีย่ง - 



ย่านช้อปป้ิงชินจูกใุหท่้านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 
เส้ือผา้  แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชั่นสําหรับวยัรุ่น เคร่ืองสําอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ 

คํา่                 อสิระรับประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศัย  

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 
 

          
    เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อสิระเต็มวนัหรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ เตม็วนั เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไป
ดว้ยเสน่ห์แห่งตาํนานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการ
ถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยู่ใน
อวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสิีง, ต่ืนเตน้กบั 
SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพูห์, ตะลุย
อวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบั
การ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY  
**ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,800 บาท  
**ราคา เดก็ 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท 
สําหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจาก
มคัคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานคร
โตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั  
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวท่ีเป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญ่ีปุ่น
เพลิดเพลินกบัการชอ้บป้ิงกบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด  
ย่านชิบูย่า ย่านวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยั
ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมาย มากกว่า 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ี
เป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนั้น * เพือ่ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและ
อาหารคํ่า * 

       เทีย่ง   อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  

อสิระเต็มวนัหรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์  
        คํา่                  อสิระรับประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศัย   

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  NARITA GARDEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่ 4 อสิระช้อปป้ิงในเมืองโตเกยีวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ 
ไม่รวมค่ารถไฟ 

เช้า - - 



 

 
 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่  วดันาริตะ เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียง ผูค้นใหค้วามเคารพนบัถือและมาสักการะมากกว่า 
10 ลา้นคนต่อปี วดัแห่งน้ีสร้างเสร็จเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นของวดัแห่งน้ี คือ 
เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซ่ึงเป็นเทพระดบัสูงของลทัธิชินกอน แกะสลกัถวายโดย โคโบไดชิ ตามคาํสั่ง
ของจกัรพรรดิซากะ 

 
 

      เทีย่ง   อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

  
     ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงใน ห้างออิอน ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นนาํ 
  นานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง,  กระเป๋า รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้

ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม 
และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั  

 
     นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

 17.25 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

 21.55 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 
 

อตัราค่าบริการ      
วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

7-11 / 14-18 / 21-25 
พฤศจิกายน 2561  

45,900 42,900 42,900 39,900 8,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 25,900 22,900 22,900 19,900 - 

ราคาเดก็ทารก อายุ ตํา่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

วนัที ่5 วดันาริตะ – ออิอน ช้อปป้ิง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ เช้า - - 



 
 
 
 
 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีนํา้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํา้มนัขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ 2,000 เยน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 



 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทัวร์  ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจาํ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ กต็าม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    สาํหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
    สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระนํ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งชาํระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


