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รหัสโปรแกรมทัวร ์JAPAN  FUJI 5D3N MAY17-XJ-W02 

 
 

TOKYO FUJI  
จุดเด่น 

 

 เยีย่มชม หมู่บา้นโอชโินะฮัคไค 
 Earthquake ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว 

 ภเูขาไฟฟจู ิ Mt.Fuji  
 อิสระเต็มวัน เลอืกซือ้ทัวร์ โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์
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 นมัสการขอพร ณ วัดอะซากสุะแคนนอน 
 ลอ่งเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอะช ิ

 

ชื่อโปรแกรม TOKYO FUJI    
จ ำนวน 5 ว ัน 3 คืน 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำน ดอนเมอืง) 

 

20:45 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตทูางเขา้ 5  
สายการบนิ AIR ASIA X โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

23:45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 
 

   
 

วนัที่ 2 นำรติะ - วดัอำซำกุสะ - ลอ่งเรอืโจรสลดั - ช๊อปป้ิงโกเท็มบะเอำท์เล็ต - ออนเซ็น 

 
08:00 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 

หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย ส าคัญ!! ประเทศ

ญีป่ ุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจับ และปรับ เดนิทางสู ่นครโตเกยีว น าทา่นแวะเยีย่มชม วัดอะซากสุะแคนนอน Asakusa 
Kannon วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภูมิภาคคันโต ภายในประดษิฐานองค์ เจา้แม่กวนอิมทองค า 

ทีศ่ักดิส์ทิธิ์ และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริิมงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็น
ทีร่ะลกึกับ คามินาริมง ประตฟู้าค ารณ ซึง่มีโคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่ีความสงูถงึ 4.5 เมตร 
ไดช้ื่อว่าเป็น โคมไฟทีใ่หญ่ทีส่ ุดในโลก แขวนอยูอ่ยูโ่ดยมี ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี

ชือ่เสยีงของวัด มีรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเลน่โบราณ 
และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญีป่ ุ่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่คิวกัน เพือ่ซื้อขนมกลับไป
ฝากคนที่บา้น และใหท้า่นแวะถา่ยรูปคู่กับหอคอยที่สงูที่สดุในโลก โตเกยีวสกายทรี Tokyo 

Sky Tree เปิดใหบ้ริการตัง้แตวั่นที ่22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่า
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คอืหอคอยแคนตันทาวเวอร์ทีน่ครกว่างโจวของจนี  ซึง่มีความสงู 600 เมตร และหอซีเอ็น 
จากนั้นน าทา่นลง เรือโจรสลัด ลอ่งทะเลสาบอะช ิทีเ่กดิจากการกอ่ตัวของลาวาจากภเูขาไฟฟู
จ ิเกดิเป็นทะเลสาบหา้แหง่ที่โอบลอ้มรอบภเูขาไฟฟจูิชมวิวสวยของสองฟากฝ่ังทะเลสาบที่

ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา 
 
เที่ยง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 พาทา่นไปตอ่ที ่โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอา้ท์เล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีป่ ุ่ น
โกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคช่ันเส ือ้ผา้ลา่สดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 

GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง 
TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟช่ัน  HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคณุหนู  

AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อื่นๆ อีกมากมาย 
 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (เมนู บฟุเฟ่ตข์าปยัูกษ์) 

หลังอาหารอิสระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชน่ ้าแร่ ออนเซ็น สปาแบบฉบับญีป่ ุ่ นแทต้าม
อัธยาศัย 

 
ที่พกั Route Inn Kawaguchiko หรอืเทียบเท่ำ 

 

 
 

วนัที่ 3 โอชิโนะฮคัไค - ศูนย์แผ่นดนิไหว - ภูเขำไฟฟูจ ิ- ชินจูกุ 

 
เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านสู ่หมู่บา้น โอชโินะฮัคไค เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาติตัง้อยูใ่นหมู่บา้นโอชโินะ 

จ.ยามานช ิหรือพดูในทางกลับกันคือกลุม่น ้าผดุโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไป
ในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบริสทุธิ์ และไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ีใหเ้ห็นอยูท่กุมุม 
โดยในบอ่น ้ าใสแจว๋มีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภมูิในน ้าเฉลีย่อยูท่ี่ 

10-12 องศาฯ และที่ส าคัญหมู่บา้นโอชิโนะยัง เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชันเยี่ยม 
Earthquake ศนูยจ์ าลองแผ่นดินไหว ท่านจะไดรั้บขอ้มูล และขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับการเกิด
แผน่ดนิไหวรวมทัง้ขา่วแผน่ดนิไหว และการวิเคราะห์เกีย่วกับเหตุการณ์ปัจจบัุน, แผน่เปลอืก
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โลก seismometers ท านายแผน่ดนิไหวสิง่แวดลอ้มสนึามิ Seismologists ท านายอาศัยอยูใ่น
ขณะนี้, วิดโีอ, ขอ้มูล, รูปภาพ เป็นตน้ 

 

เที่ยง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
ไดเ้วลาน าท่านสู ่ภเูขาไฟฟจูิ ซึง่เป็นภเูขาไฟทีอ่ยูส่งูกว่าระดับน ้ าทะเลถงึ 3,776 เมตร และ
เป็นสถานทีศ่ักดิ์สทิธิ์ของชาวญี่ปุ่ นทีเ่ชื่อกันว่าเป็นทีส่งิสถติของเทพเจา้ดังนั้นภเูขาไฟฟจูจิ ึง

เป็นสถานทีต่อ้งหา้มส าหรับสตรีมานานนับรอ้ยๆ ปี น าท่านขึน้ชมความงามที่ ชั ้น 5 ของ
เสน้ทางขึน้เขา เชญิถา่ยรูปกับวิวสวยมุมตา่งๆ (ขึน้อยูกั่บสภาพอากาศ ว่าสามารถขึน้ไดถ้งึชั ้น
ไหน) จากนั้นใหท้่านไดช๊้อปป้ิง ย่านชนิจกูุ ใจกลางกรุงโตเกยีวเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง

สนิคา้มากมาย อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิาแบรนดด์ังๆ กลอ้ง ถา่ยรูปดจิติอล เกมสต์า่งๆ หรือ
สนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส ือ้ผา้ เครื่องส าอางยีห่อ้ดังของญีป่ ุ่ น ไม่ว่า
จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO และอื่นๆ อีกมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกว่าเมืองไทย 

และทีจ่ะขาดไม่ไดเ้ลยก็คอื  รา้น 100 เยน ซึ่งส ินคา้ทุกอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เทา่กันหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นไดใ้นราคาทีส่บายกระเป๋า 

ค ำ่  อสิระใหท้่ำนรบัประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศยั 

ที่พกั Maroad international Hotel Narita หรอืเทียบเท่ำ 
 

 
 

วนัที่ 4 อสิระเต็มวนั ช้อปป้ิง หรอืเลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสีนยี์แลนด ์

 
เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน ใหท้า่นพักผอ่น หรือชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยในยา่นตา่งๆ ในกรุงโตเกยีว เชน่ Ginza, 
Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba (ถ่ายรูปคู่กับ GUNDAM 
หนา้หา้ง Diver City Tokyo) เป็นตน้ ซึ่งสามารถเดินทางดว้ยตนเองหรือใหท้างมัคคุเทศก์ 

และหัวหนา้ทัวร์ แนะน าเสน้ทางต่างๆ สามารถเดนิ,น่ังรถไฟ JR, หรือแท็กซี ่สามารถรับคูม่ือ
และแผนทีก่ารเดนิทางไดท้ีหั่วหนา้ทัวร์) หรือเลือกซือ้ทัวร์ โตเกยีวดสีนียแ์ลนด ์โตเกยีวดสินีย์
แลนด ์ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทา่นจะไดส้ัมผัสกับตัวเอกของมิกกีเ้มา้ส ์ 

โดนัล ดั๊กส ์และเหลา่เพื่อนๆ การ์ตนูจากวอลลด์ ิสนีย์ มากมาย อีกงเครื่องเลน่ทีพ่รอ้มสรา้ง
ความหฤหรรษ์ และความตืน่เตน้ใหทุ้กทา่นไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain น่ังรถไฟ
ตะลุยเหมืองแร่ Splash Mountain ลอ่งแกง่ไปในดินแดนของกระต่ายนอ้ย จนถึงจดุไคล์
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แม๊กซกั์บการดิง่ลงจากความสงูกว่าตกึ 2 ชัน้ส ูผ่นืน ้ าทีอ่ยูด่า้นลา่ง ใหเ้วลาทา่นไดส้นุกสนาน
ตอ่กับเครื่องเลน่ในโซนตา่งๆ เริ่มดว้ย Hunted Mansion บา้นผสีงิรูปแบบใหม่ทีน่่ารัก และไม่
น่าหวาดกลัวอยา่งทีค่ดิกระท่ังถงึสว่นส าคัญน่ันคอื Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศ

ทีน่่าต ืน่ตา โลดโผนและหวาดเสยีว จากนั้นใหท้่านไดต้ ืน่ตาตื่นใจกับขบวนแสง ส ี เส ียง 
ตระการตาของเหลา่ตัวการ์ต ูนทั้งหลาย จากการชม อิเล็คทริคพราเหรด จากนั้นน าทกุทา่น
สนุกสนานกันตอ่กับการแสดงพล ุอันสวยงามและตระการตาพรอ้มขบวนอิเลคทริคพาเรดของ

เหลา่ตัวการ์ตนูทีท่า่นชืน่ชอบมากมายทีส่วยงาม และสดุแสนประทับใจไดเ้วลาเดนิทางกลับ 
 
เที่ยง  อสิระใหท้่ำนรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

 
ค ำ่  อสิระใหท้่ำนรบัประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศยั 
 

ที่พกั Maroad international Hotel Narita หรอืเทียบเท่ำ 
 

 
 

วนัที่ 5 กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำน ดอนเมอืง) 

 
เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

อ าลาประเทศญีป่ ุ่ น น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินาริตะ 

 
09:15 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ601 
 

14:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัรำค่ำบริกำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ท่ำน) พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

ผู้ใหญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผู้ใหญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผู้ใหญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วีซำ่ 
- 

เดอืน  กุมภำพนัธ์ 

27 ก.พ. 60 - 03 ม.ีค. 60  26,900 26,900 26,900 8,900 - 

เดอืน  มนีำคม 

06 ม.ีค. 60 - 10 ม.ีค. 60  28,900 28,900 28,900 8,900 - 

12 ม.ีค. 60 - 16 ม.ีค. 60  28,900 28,900 28,900 8,900 - 

เดอืน  พฤษภำคม 

06 พ.ค. 60 - 10 พ.ค. 60  28,900 28,900 28,900 8,900 - 

09 พ.ค. 60 - 13 พ.ค. 60  28,900 28,900 28,900 8,900 - 

 

ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทาง

ได ้เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเนื้อสัตว์บางประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหชั้ดเจน 
 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหกั้บเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระคา่มัดจ าทัวร์  

หรือคา่ทัวร์ส ่วนทีเ่หลอื กรณีที่ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่ค ู่นอนกับ
เจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแลว้สะกดชื่อ-นามสกลุผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่

ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 
 หลังจากทีท่่านไดช้ าระคา่มัดจ า และค่าทัวร์สว่นที่เหลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการ

เดนิทาง ทางบริษัทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอีเมล ์หรือแฟกซท์ีท่า่น

ไดร้ะบไุว ้
 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวัน

เดนิทางทีร่ะบเุทา่นั้น 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ล ูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 
จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร์เทา่นั้น 

 PASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่ำน อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ข ึน้อยูกั่บมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง 
TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
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 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบัิตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บ
เพือ่เป็นสนิน ้าใจกับผูใ้หบ้ริการในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรียมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี้เพือ่มอบให ้

หัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่ม .ญีป่ ุ่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึ้นในระหว่าง

ถกูกักตัว และสง่ตัวกลับประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากทา่นติดดา่นตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรือประเทศญีป่ ุ่ นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีว
ได ้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบหรือคนืเงินคา่ทัวร์ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASIA X 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเทา่ 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่ำน (ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร์ การแขง่ขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยา้ยพักในเมือง
ใกลเ้คยีงแทน อาจจะมีการปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมื้อ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิ์นการเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 
 คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันภัยอุบัตเิหตรุะหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 2,000,000 บำท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์) 

หมำยเหตุ **ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลมุในเรื่องสขุภาพ 
ทา่นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริ่มตน้ 390 
บาท ขึน้อยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทิป
พนักงานขับรถ) 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คา่บริการ และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 1,000 บำท 

/ท่ำน  
ตลอดทริปการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ์

น ้าหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั และ
กรณีถอืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรีด ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมี
การเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
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 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ต ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนตา่ง

ดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถา่ยสี 
2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเนินการยืน่วีซา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับ
หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วี

ซา่)  
 
 

เง ื่อนไขกำรเดินทำง  

 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วีซา่ 

 
หมำยเหตุ 

 
1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดคี ืนเงินใหทั้ง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวีซา่ (ถา้มี) หรือจัดหา

คณะทัวร์อื่นให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัย

จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ส ูญหาย สญูเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บที่

นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ และเหตสุดุวิสัยบางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน
เครื่อ ง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรี ยบร ้อย แต่อย่างไร ก็ตามรายการนี้อาจ

เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะค านึงถงึความสะดวกของ
ผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง

เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมายหรือส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเส ือ่มเสยี หรือดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณา
แลว้  ทางบริษัทไม่อาจคนืเงินใหท้า่นไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใน

กรณีทีส่ถานทตูงดออกวีซา่ อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหกั้บชาวต่างชาต ิหรือคนตา่งดา้วที่
พ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสทิธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบริษัท
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเทา่นั้น 

5. เมื่อทา่นไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบริษัท หรือช าระ

โดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าทา่นรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุ
ไวโ้ดยทัง้หมด 
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เง ื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลิก  

 

กำรจอง หรอืส ำรองที่น ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 10,000 บำท  
 สว่นที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 ว ัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ

เดนิทาง 
 

กำรยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมัดจ าทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บำท  
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทัวร์ 

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  
 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมือง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทาง

บริษัทฯ จะท าการลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่
สามารถเรียกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้ ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุ ุดวิสัย เชน่ การ

ยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบิน, อุบัต ิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรือ
ส ิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิข ึน้เหนือการควบคมุของบริษัทฯ 
 

 

 


