
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
(XW102 : 02.20-10.25+1) 

    

2 สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ 
ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีชมิไขด่ํา หุบเขาโอวาคุดานโิก
เท็มบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ล็ต  (ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

   FUJI BOU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

  
3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ั�น5)-ผา่นชมทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

ชงชาแบบญี�ปุ่ น-หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค-โอไดบะไดเวอร์
ซติ ี� โตเกยีว พลาซา่ 

   KEISEI HOTEL 
MIRAMARE 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระทอ่งเที�ยวในกรงุโตเกยีว หรอืซื�อทวัรเ์สรมิโตเกยีว 

ดสินยีแ์ลนด ์ ฟร ี!! รถรบั-สง่ จากโรงแรม-ดสินยีแ์ลนด ์ 

   KEISEI HOTEL 
MIRAMARE 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 
กรงุเทพฯ (XW101 : 13.55-18.25) 

    
 



 

วนัที� 1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกู๊ต (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ําแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 2  สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี
                ชมิไขด่าํ หบุเขาโอวาคดุาน-ิโกเท็มบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ล็ต  
                *** อาบนํ �าแรเ่ชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์***  
02.20 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 

เที�ยวบนิที� XW102 
 

ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ (แตม่จีําหนา่ยบนเครื�อง) 
 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ั�วโมง)  

 
** สาํคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
10.25 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาที�ญี�ปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 

2 ช ั�วโมง) หลงัจากผา่นข ั�นตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนับนรถ แบบเบนโตะ (1) 

นําท่านเดนิทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื�อนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ”    

วัดที�ไดช้ื�อว่าเป็นวัดที�มีความศักดิ�ส ิทธิ� และไดรั้บความเคารพนับถือมากที�สุดแห่งหนึ�งใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที�ศักดิ�สทิธิ� ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�ง

มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั�งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที�ตั �ง

ของโคมไฟยักษ์ที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตู

ทางเขา้ที�อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที�มชี ื�อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที�

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มีชื�อว่า “ถนนนากามเิซะ” ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของ      

ที�ระลกึพื�นเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลกึ ฯลฯ ให ้

ทุกท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยที�สงูที�สดุ

ในโลก“หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว 

ณ รมิแมนํ่�าสมุดิะ (ไมร่วมคา่ข ึ�นหอคอย)  

 
 
 
 
 
 



 
 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบอ่นํ�าแรก่ํามะถันที�สามารถตม้ไข่

ใหส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ํา ที�เชื�อกันวา่ เมื�อกนิไขด่ํา 1 ฟอง จะทําใหม้อีายุ

ยนืยาว ขึ�น 7 ปี จากนั�นนําเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งอยา่งจุใจ

กับสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซื�อ

ก ร ะ เ ป๋ า ไ ฮ ไ ซ  BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯ ล ฯ  เ ลื อ ก ดู

เครื�องประดบั และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 

ฯลฯ รองเทา้แฟชั�น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื�อ

สนิคา้สาํหรบัคณุหน ูAIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื�นๆ อกีมากมาย  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

พกัที�โรงแรม FUJI BOU หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ �าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ�าแร่แลว้ จะทําให ้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ั�น5)-ผา่นชมทะเลสาบคาวากจูโิกะ-เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบ
ญี�ปุ่ น-หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค-โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี� 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดนิทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภูเขาที�สูงที�สุดในญี�ปุ่ น รอบๆภูเขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิัน

งดงามที�ลงตัว ความสงูเหนือจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตรซึ�งเป็นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศ

ญี�ปุ่ น นําท่านขึ�นสู่ชั �นที� 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิเพื�อชมทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึ

ความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจซิ ึ�งเป็นภูเขาไฟที�ยังดับไม่สนิท และ

สัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อสนิคา้ของที�

ระลกึซึ�งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย (ขอสงวนสทิธิ�ไมข่ ึ�น 

ในกรณีที�อากาศไมเ่อื�ออํานวย หรอื ทางขึ�นปิด) จากน ั�นนําทา่นสมัผสัประสบการณ์พธิชีง

ชาแบบญี�ปุ่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ราคาถกูตาม

อัธยาศัย และบรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมี

ภเูขาไฟฟจูทิี�สวยงามอยูเ่บื�องหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนัแบบปิ� งยา่งยากนิ(ิ4) 



 
นําทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค” (Oshino Hakkai) เป็นแหลง่นํ�าตามธรรมชาติ

ตั �งอยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้า่นสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ� และไอเย็นจากแหลง่นํ�าธรรมชาต ิโดย

ในบอ่นํ�าใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูใินนํ�าเฉลี�ยอยูท่ี� 10-12 

องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนํี�าผดุจากธรรมชาตใิหต้ักดื�มตามอัธยาศัย และที�สําคัญ หมูบ่า้นโอชิ

โนะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งสนิคา้โอท็อปชั �นเยี�ยมอกีดว้ยที�หมูบ่า้นนี�มขีองขึ�นชื�ออยา่ง โมจชิาเขยีว

ไสถ้ ั�วแดงยา่ง ขนมฮติที�หมูบ่า้นนํ�าศักดิ�สทิธิ�โอชโินะฮักไก ไดเวอรซ์ติ ี� โตเกยีว พลาซา่ 

(DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี�ก็คอื 

หุน่ยนตก์นัด ั�ม ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ�งมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดั �ม 

อยา่งเชน่ กนัด ั�มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดั �ม ก็ตอ้งไปที� 

กนัด ั�มฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ�งอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี�  

 

 

 

 

 

 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
ที�พกัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว อยูใ่จกลางเมอืงชบิะ มทีําเลอยูห่นา้สถานรีถไฟ Chibachuo 

Train Station บรเิวณโรงแรมมรีา้นสะดวกซื�อ รา้นชอ้ปปิ� ง เช่น ไดโซะ มตัสโึมโตะ รา้น

ขายยา ใหท้า่นเลอืกซื�อของตามอธัยาศยั และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกลิ�มรสอยา่งหลากหลาย 

เชน่ รา้นราเม็ง ขา้วหนา้เนื�อ ปิ� งยา่ง เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(หอ้งพกัที�โรงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) 
เนื�องจากเป็นโรงแรมที�อยู่ในเมอืงและใกลส้ถานรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ 



 
TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมคีา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิ�มเตมิ **) 

วนัที� 4 ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(รถรบั-ส่ง ฟรไีมม่คีา่ใชจ้่าย) หรอื อสิระชอ้ปปิ� ง
เพลดิเพลนิในโตเกยีว (ขึ�นรถไฟเที�ยวเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

OPTION A: นําทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

                  รวมรถ รบั-สง่ ฟร ี!!!!!! ไมม่คีา่ใชจ้า่ย  

           (กรุณาระบุเวลาในการเดนิทาง เนื�องจากเป็นรถรบั-สง่ของทางโรงแรม ดงัน ั�นรถจะว ิ�งเป็นเวลา) 

** ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี 2,000 บาท 

[ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง] ** 

 

 

 

 

 

 

 

เชญิท่านพบกับความอลังการซึ�งเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใช ้

ทุนในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครื�องเล่นในหลาย

รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ 

HAUNTED MANSION บา้นผีส ิง, ตื�นเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นั� งเรือผจญภัยในป่ากับ 

JUNGLE CRUISE, เที�ยวบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูที�ทา่นชื�นชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกี�เมา้ส,์ มนิ

นเิมา้ส,์ โดนัลดั�ก ฯลฯ หรอืชอ้ปปิ�งซื�อของที�ระลกึภายในวนสนุกอยา่งจุใจและอกีมากมายที�รอท่าน

พสิจูนค์วามมันสก์ันอยา่งเต็มที� ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครื�องเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
 
 

OPTION B: อสิระชอ้ปปิ� งเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ขึ�นรถไฟเที�ยวเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 



 

   สําหรบัท่านที�เลอืกที�จะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจาก

มัคคุเทศก์เพื�อความสะดวกในการเดนิทางหรือชอ้ปปิ� งในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บปิ�งชื�อดัง 

 แนะนําสถานที�ทอ่งเที�ยวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ั�วรถไฟ) 

 ยา่นฮาราจูก ุท่านจะไดพ้บกับการแตง่ตัวที�เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญี�ปุ่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปปี�  คติตี� คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่

ที�หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซื�อหาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยา่ ย่านวัยรุ่นชื�อดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื�นตาตื�นใจกับแฟชั�นทันสมัยของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชื�อดังที�

เป็นสญัลักษณ์ของยา่นนั�น  

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากุระยอดนยิม

ของกรุงโตเกียว โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทั �งสองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มี

จํานวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยี�ยมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอื

ที�เรียกกันว่า งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้

เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดข้ ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที�คกึคักเกอืบตลอดเวลาตั �งอยูร่ะหวา่งสถานีอุ

เอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิ

ทั�ง ของสด ของใช ้เครื�องสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ทั�งของญี�ปุ่ น และของนําเขา้ที�สว่นใหญ่

จะมรีาคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิ�มไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและ

ของกนิเลน่  

 

แนะนําวธิกีารเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ที�พกั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

วนัที� 5 วดันารติะซนั- สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วัดนารติะซันเป็นวัดประจําเมอืงนารติะ ตั �งอยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มี

ประวัตวิา่ก่อตั �งในปี 940 ซึ�งรวมๆแลว้ถอืวา่อยูม่ายาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคารไม่ใชข่อง

ดั �งเดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะถกูบรูณะและสรา้งใหมม่าหลายครั�งแลว้แตก่็สวยงามมากๆและ

ไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี�ปุ่ น วัดแหง่นี�ศักดิ�สทิธิ�มากโดยเฉพาะเรื�อง

การขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรื�อง

ทั�วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที�ยวบนิที� XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 6.50 ช ั�วโมง)  ไม่มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ (แต่ม ี
จําหนา่ยบนเครื�อง) 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์



 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

** หอ้งพกัที�โรงแรมจะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนื�องจาก

เป็นโรงแรมที�อยูใ่นเมอืงและใกลส้ถานรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 

เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมคีา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิ�มเตมิ ** 

 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี  พกัเดี�ยว 

29 ส.ค. – 2 ก.ย. 18 19,999 7,000 8,900 
31 ส.ค.-4 ก.ย. 18 22,999 7,000 8,900 
02-06 ก.ย. 18 21,999 7,000 8,900 
04-08 ก.ย. 18 21,999 7,000 8,900 
06-10 ก.ย. 18 22,999 7,000 8,900 
08-12 ก.ย. 18 21,999 7,000 8,900 
10-14 ก.ย. 18 21,999 7,000 8,900 
12-16 ก.ย. 18 21,999 7,000 8,900 
14-18 ก.ย. 18 22,999 7,000 8,900 
16-20 ก.ย. 18 21,999 7,000 8,900 
18-22 ก.ย. 18 21,999 7,000 8,900 
20-24 ก.ย. 18 22,999 7,000 8,900 
22-26 ก.ย. 18 21,999 7,000 8,900 
24-28 ก.ย. 18 21,999 7,000 8,900 
26-30 ก.ย. 18 23,999 7,000 8,900 
28 ก.ย.-2 ต.ค.18 23,999 7,000 8,900 
30 ก.ย.-4 ต.ค.18 24,999 7,000 8,900 
02-06 ต.ค. 18 26,999 7,000 8,900 
04-08 ต.ค. 18 27,999 7,000 8,900 
06-10 ต.ค. 18 26,999 7,000 8,900 
08-12 ต.ค. 18 26,999 7,000 8,900 
10-14 ต.ค. 18 (วนัหยดุ) 28,999 7,000 8,900 
12-16 ต.ค. 18 (วนัหยดุ) 29,999 7,000 8,900 
14-18 ต.ค. 18 26,999 7,000 8,900 
16-20 ต.ค. 18 26,999 7,000 8,900 
18-22 ต.ค. 18 27,999 7,000 8,900 
20-24 ต.ค.18 (วนัหยดุ) 28,999 7,000 8,900 
22-26 ต.ค. 18 (วนัหยดุ) 28,999 7,000 8,900 



 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรดี    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับ
การยื�นรอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ชําระที�สนามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิ 
มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั�งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะ
เปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี� เม ื�อเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
 
บรกิารเพิ�มเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องต ั�วเครื�องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ําหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อที�นั�งแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ (โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วนัทํา
การ) และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร นั�งที�นั�งแถวที� 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2.  ทางสายการบนิมนํี�าหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เที�ยวการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�ม

กรณุาแจง้เจา้หนา้ที� ณ วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สายการบนิจะจํากดันํ �าหนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิ�น  

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที� 20 ก.ค. 61 อาจมกีารเปลี�ยนแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 
 



 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารใน
ข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก
ระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

 เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั�งหมด 

 กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� 

/ ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นั�น 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน



 
การบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตาม
โปรแกรม 

 เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั�งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ� ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ�งที�ท่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งใหท้่าน เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทั�งหมดแลว้ 

 บรกิารนํ�าดื�มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิี�ตอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรื�องการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั�นๆ ซึ�งหากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีที�ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ี�ทา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มหีนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ

ทั�งสิ�น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที�ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ�ไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนั�นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที�บรษัิทเร็วที�สุด เพื�อยนืยันการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที�บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลี�ยนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั�วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญต่ั�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับกระบวนการและขั �นตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีที�ท่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทั �งส ิ�น ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ�ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทั �งสิ�น 

 

*เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงท ั�งหมดนี�แลว้* 

 

 

 


