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รหสัโปรแกรมทวัร ์ JAPAN FUJI SEP-CX-W02 

 
 

โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น 

จุดเด่น 

 
  ล่องเรือโจรสลัด 

  วัดอะซะกุซ่าแคนนอน 
  ศาลเจา้เมจ ิ
  ช้อปป้ิงฮาราจูกุ 
  แช่น ้าแร่ออนเซน็ 
  ศูนย์จา้ลองแผ่นดนิไหว 

 
 
ช่ือโปรแกรม โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น   
จ ำนวน 5 วัน 3 คืน 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

วันที ่1 สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภูมิ) – นำริตะ (โตเกยีว) 

 
15:30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ M 

สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
 
18:50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน CHEK LAP KOK โดยเที่ยวบินที่ CX702 
 
22:40 น. เดินทางถึง ประเทศฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 
01:05 น. เดินทางสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ CX524 
 
06:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 
 

 
 

วันที ่2 หมู่บ้ำนโอชิโน๊ะฮัคไค – ศนูยแ์ผน่ดินไหว – ภูเขำไฟฟูจิ  - ออนเซ็น 

 
06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ส าคัญ!! ประเทศญี่ปุ่น
ไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับ 
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทาง
กลับกันคือกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศ
บริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์
แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่า น ้าแตล่ะบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสงสัยว่าน้องปลาไม่หนาว
สะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน า้เฉลี่ยอยูท่ี่ 10-12 องศาฯ นอกจากนี้ก็ยังมี น ้าผุดจากธรรมชาติให้ตัก
ดื่มตามอัธยาศัย และที่ส าคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยัง เป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าโอทอป ชั้นเยี่ยม Earthquake 
ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ท่านจะได้รับข้อมูลและข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเกิดแผ่นดินไหว รวมทั้งข่าว
แผ่นดินไหวและการวิเคราะห์เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน, แผ่นเปลือกโลก seismometers ท านาย
แผ่นดินไหวส่ิงแวดล้อมสึนาม ิSeismologists ท านายอาศัยอยู่ในขณะนี้, วิดีโอ, ข้อมูล, รูปภาพและอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย ในปัจจุบันและล่าสุดแผ่นดินไหวโลก 

 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 3,776 เมตร และเป็น สถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าดังนั้นภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ต้องห้าม
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ส าหรับสตรีมานานนบัร้อย ๆ ปี น าท่านขึ้นชมความงามที่ ชั้น 5 ของเส้นทางขึ้นเขา เชิญถ่ายรูปกับวิวสวย
มุมต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหน 
 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (อ่ิมอร่อยกับขาปู) 
หลังอาหารอิสระให้ทา่นได้พักผ่อนกับการแชน่้ าแร่ ออนเซน็ สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย 

 
ที่พัก Kawaguchiko Area Hotel หรือเทยีบเทำ่ 
 

 
 

วันที ่3 ล่องเรือโจรสลดั – วดัอะซะกุซำ่ – ชินจูก ุ

 
07.00 น. บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 
08.00 น. น าท่านเดินทาง อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ าพุร้อนซึ่งเกิดจาก

ความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ล่องเรือโจรสลัด ล่องทะเลสาบอะชิ 
ที่เกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ เกิดเป็นทะเลสาบห้าแห่ง ที่โอบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิชมวิว
สวยของสองฟากฝั่งทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วย 

 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 วัดอะซะกุซ่าแคนนอน Asakusa Kannon วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ภายในประดิษฐานองค์ 

เจ้าแม่กวนอิมทองค า ที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง ประตูฟ้าค ารณ ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร 
ได้ชื่อว่าเป็น โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่อยู่โดยมี ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด 
มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย
ขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพ่ือซื้อขนมกลับย่าน ชินจูกุ ใจกลางกรุงโตเกียว 
เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้อง ถ่ายรูป
ดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า เครื่องส าอางยี่ห้อดัง
ของญี่ปุ่น ร้าน 100 เยน   

 
ค่ ำ  อิสระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรค่ ำ ตำมอัธยำศัย  
 
ที่พัก Narita Area Hotel หรือเทียบเท่ำ 
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วันที ่4 ไกค์พำทวัร์ ท่องเทีย่ว และช้อปปิง้ ในโตเกยีว หรอืซื้อทัวร์โตเกยีวดสีนียแ์ลนด ์

 
07.00 น. บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 พิเศษ!! ไกค์พาทัวร์ ท่องเที่ยว, นั่งรถไฟ JR หรือช้อปป้ิงไม่รวมค่ารถไฟ และจุดอ่ืนในกรุงโตเกียว ให้

ท่านพักผ่อน หรือช้อปป้ิงตามอัธยาศัยในย่านต่างๆ ในกรุงโตเกียว เช่น Ginza, Shinjuku, Shibuya, 
Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba ถ่ายรูปคู่กับ GUNDAM หน้าห้าง Diver City Tokyo เป็นต้น 
ซึ่งสามารถเดินทางด้วยตนเองหรือให้ทางมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ แนะน าเส้นทางต่างๆๆ สามารถ
เดิน,นั่งรถไฟ JR,หรือแท็กซี่ สามารถรับคู่มือและแผนที่การเดินทางได้ที่หัวหน้าทัวร์   เลือกซื้อทัวร์
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้สัมผัส
กับตัวเอกของมิกก้ีเม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพ่ือนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกงเครื่องเล่นที่
พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟ
ตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่ง
ลงจากความสูงกว่าตกึ 2 ชั้นสู่ผืนน้ าที่อยู่ดา้นล่าง ให้เวลาท่านไดส้นุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ 
เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วน
ส าคัญนั่นคือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียว จากนั้นให้
ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแสง สี เสียง ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลาย จากการชม อิเล็คทริ
คพราเหรด หรือ Odaiba ถูกสร้างขึ้นช่วงปลายสมัยเอโดะ 1603-1868 เพ่ือเป็นป้อมปราการป้องกัน
ข้าศึก ต่อมาอีก 100ปี ได้ถูกถมเพ่ิมเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย ส านักงาน และธุรกิจมากมาย รวมทั้งแหล่ง
บันเทิงบนกาะที่สร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว 

 
เที่ยง  อิสระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
 
ค่ ำ  อิสระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรค่ ำ ตำมอัธยำศยั 
 
ที่พัก Narita Area Hotel หรือเทียบเท่ำ 
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วันที ่5 ศำลเจ้ำเมจิ - ช๊อปปิง้ฮำรำจูกุ – ประเทศไทย 

 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 
08.00 น. น าท่านสู่ ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1920 เพ่ืออุทิศถวายแด่ดวง

วิญญาณของสมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง พระพันปีหลวงต้ังอยู่ในเขตชิบุยะ 
กรุงโตเกียว จากนั้นน าท่านเดินเล่นย่าน ฮาราจูกุ เป็นศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ที่แต่งหน้า แต่งตัว กันแบบที่
เรียกได้ว่าหลุดโลก มาอวดโฉมกัน โดยในวันอาทิตย์เด็ก เหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทั้งแนว แฟนตาซี 
ปีศาจ คิขุอาโนเนะน่ารัก ๆ เป็นสีสันให้กับถนนสายนี้รับรองว่าใครมีโอกาสได้มาที่ฮาราจูกุละก็ไม่เบ่ือ
แน่นอน แหล่งช้อปป้ิงที่มีชื่อดังก็คงมีถนน ทาเคชิตะ Takeshita Dori และถนนโอโมโตะซานโดะ 
Omotosando 

 
เที่ยง  อิสระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

**พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นาริตะ** 
 
16:35 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX549 
 
20:25 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยาน Chek Lap Kok เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 
21.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX617 
 
23:15 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยาน สุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
 

 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร 

 

วันเดนิทำง หมำยเหต ุ

รำคำทวัร์ (บำท / ทำ่น) พักห้องละ 2 ท่ำน 

ผู้ใหญ ่

เด็กไม่เกนิ 
12 ป ีพักกับ
ผู้ใหญ ่
 (มีเตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ป ีพักกับ
ผู้ใหญ่  

(ไม่มีเตยีง) 

พักเดีย่ว 

เดือน  มถิุนำยน 

05 ม.ิย. 59 - 09 ม.ิย. 59  32,900 32,900 31,900 8,900 

12 ม.ิย. 59 - 16 ม.ิย. 59  32,900 32,900 31,900 8,900 

23 ม.ิย. 59 - 27 ม.ิย. 59  32,900 32,900 31,900 8,900 

เดือน  สิงหำคม 
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20 ส.ค. 59 - 24 ส.ค. 59  32,900 32,900 31,900 8,900 

29 ส.ค. 59 - 02 ก.ย. 59  32,900 32,900 31,900 8,900 

เดือน  กันยำยน 

05 ก.ย. 59 - 09 ก.ย. 59  32,900 32,900 31,900 8,900 

10 ก.ย. 59 - 14 ก.ย. 59 * 32,900 32,900 31,900 8,900 

17 ก.ย. 59 - 21 ก.ย. 59 * 32,900 32,900 31,900 8,900 

 
CX 702 – CX 524 BKK  19:10 HKG  22:50 HKG 01:05   NRT 06:15 
CX 549 – CX 617 HND 16:35 HKG 20:05 HKG 21:25 BKK 23:15 
*CX 549 – CX 709 HND 16:55 HKG 20:40 HKG 22:25 BKK 00:15 
 
หมำยเหต ุ

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ บางกรณีที่
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง (ส าเนาหน้าพาสปอร์ต) ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือค่าทัวร์

ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ  

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน (กรณีที่ออก
ตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดช่ือ-นามสกุลผิด) 

 หลังจากที่ท่านได้ช าระค่ามัดจ าและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะ
จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้ 

 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุ
เท่านั้น 

 บริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยว
เพ่ิมตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

 PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 
 ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่ำน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานของโรงแรม ส่วนห้อง TRP 

ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี 
 กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ต่อท่าน และจะต้องแจ้งล่วง 7 วัน ก่อนการ

เดินทางเท่านั้น 

 ลูกค้าทุกท่าน การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเก็บเพ่ือ
เป็นสินน้ าใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ รบกวนทุกท่านเตรียมเงิน (มอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง) 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับคณะ 
• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 ท่ำน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง 
• ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์ 
• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ  
• มัคคุเทศก์ของบริษัทน าเที่ยว และอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บำท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

หมำยเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพ่ือให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัทฯ** อัตราเบ้ียประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ
เดินทาง 
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 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คือ 2,000 เยน ตลอดทริ

ปการเดินทาง 
• ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกินกว่าที่สายการบินก าหนด น ากระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินได้ท่านละ 1 ใบ 

ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่ส่ังเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส าหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพ่ิม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3) 

ใบส าคัญถ่ินที่อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทาง
บริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 
 

เงื่อนไขกำรเดินทำง 

 

เอกสำรในกำรเดินทำง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วีซา่ 

 
หมำยเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ ทางบริษัท ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ 
โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคน
เข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทาง
บริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า 
อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงด
ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
ทางบริษัท จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
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เงื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลิก  

 
กำรจอง หรือส ำรองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระ งวดแรก 10,000 บำท  
 ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง โดย

อัตโนมัต ิ
 
กำรยกเลิก 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจ าทั้งหมด  
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บำท  
 แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  
 ยกเลิกกำรเดินทำง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีกำรคืนเงินทั้งหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท า

การลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้  คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้า
ของสายการบิน, อุบัติเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 


