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วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
19.00 น. คณะพร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกระหวํางประเทศ ชัน้ 4 
 เคาน์เตอร์ D (ดี) สายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับดูแลด๎านเอกสารและ

สัมภาระในการเดินทาง 
22.10 น. น าทํานเดินทางสูํประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 640 
 

เส๎นทาง ระยะเวลาโดยประมาณ 
กรุงเทพ – สนามบินนาริตะ 6 ชั่วโมง 10 นาที 

 
วันท่ีสอง   นาริตะ – ยามานาคะโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ –  
  โกเทมบะ เอาท์เล็ท – ออนเซ็น 

06.20 น.  เดินทางถงึ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผํานขั้นตอนศุลกากรเรียบร๎อยแล๎วน าทําน น าทําน
เดินทางสูํเมือง ยามานาคะโกะ น าทํานเดินทางสูํ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (OSHINO HAKKAI) เป็นจุด
ทํอง เที่ยวที่สร๎าง เป็นหมูํบ๎านเล็กๆ ต้ังอยูํ ระหวําง
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ 
หมูํบ๎านนี้เป็นพื้นที่เกําของทะเลสาบที่แห๎งขอดไปเมื่อ 
200-300 ปีที่ผํานมา เหลือกลายเป็นบํอน้ า 8 บํอใน  โอชิ
โนะ โดยถูกหลํอเลี้ยงด๎วยหิมะเชิงฟูจิซัง ที่ละลายแล๎ว
ไหลเข๎ามาในหมูํบ๎านผํานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวํา   80 ปี ท าให๎น้ าใสสะอาดเป็นพิเศษ โดยในปี 1985 
ได๎รับเลือกให๎เป็นแหลํงน้ าที่ดี 1 ใน 100 ของแหลํงน้ าในญี่ปุ่น ทั้งในด๎านคุณภาพ ปริมาณ และ
ทัศนียภาพที่งดงาม ซึ่งเป็นจุดชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิอีกที่หนึ่ง  ทํานสามารถด่ืมน้ าเย็นจาก
แหลํงน้ าได๎โดยตรง พร๎อมชมความสวยงามของบํอน้ าอันแสนใสสะอาดตํางๆ ภายในหมูํบ๎าน ที่มีทั้งพืช 
และปลาน้ าจืดขนาดใหญํอาศัยอยูํ นอกจากนี้ยังมีร๎านอาหาร ร๎านจ าหนํายของที่ระลึก และซุ๎มรอบๆ บํอ 
ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นอ่ืนๆ ให๎ลิ้มรสและเลือกซื้ออีกมากมาย
จากนั้นนําทา่น ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในบรรดา
ทะเลสาบทัง้ 5 ท่ีอยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานท่ีสวยติดอนัดบัในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ  ท่ีน่ียงั
เป็นเหมือนเมืองสําหรับการพกัผ่อน สะดวกในการเดินทางมาท่องเท่ียวเน่ืองจาก มีทัง้โรงแรม เรียวคงั 
ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี ้บริเวณโดยรอบทะเลสาบสามารถนัง่รถบสัหรือป่ันจกัรยานเก็บภาพ
บรรยายกาศโดยรอบได้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- SET MENU (สุกีย้ากี)้ เสิร์ฟทํานด๎วยเมนูอาหาร ที่ได๎รับ
การพิถีพิถันในการปรุงให๎ทํานได๎ทานแบบสดๆ พร๎อมเครื่องเคียงตํางๆ ซุปมิโสะชิรุ ข๎าวสวย ผลไม๎ 
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บ่าย น าทํานเดินทางสูํ โกเทมบะ เอาท์เล็ท ช๎อปปิ้งคอมเพล็กซ์ใกล๎ภูเขาไฟฟูจิแหลํงรวมสินค๎า แบรนด์เนม
ชั้นน าที่ผลิตทั้งในประเทศและน าเข๎าจากตํางประเทศ มีทั้ง
เสื้อผ๎า เครื่องส าอาง รองเท๎า กระเป๋า ฯลฯ ให๎ทํานได๎อิสระกับ
การจับจํายหาซื้อสินค๎าที่ถูกใจได๎อยํางเต็มที่ สํวนทํานที่เหน็ด 

เหนื่อยจากการซื้อของก็สามารถถํายภาพเก็บบรรยากาศวิว
ภูเขาไฟฟูจิกันได๎อยํางเต็มที่ในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟฟูจิได๎อยํางชัดเจน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก FUJINOBO KAEN HOTEL,YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า 
http://www.mihanagroup.jp/fujinobou/en.html 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม --- ให๎ทํานได๎อ่ิมหน าส าราญกับบุฟเฟต์อาหาร
นานาชนิดสไตล์ญ่ีปุ่น ไมํวําจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข๎าวปั้นหน๎าตําง ๆ พร๎อมเพิ่มรสชาดด๎วยวาซาบิต้น
ต ารับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบนํารับประทานที่เสริฟ์ผักเคร่ืองเคียง ส าหรับทํานที่ชอบทานเนื้อ
วัวให๎ทํานได๎ทาน สเตก็เนือ้วัวที่คัดสรรมาอยํางดี นอกจากน้ียังมี ซารุโซบะ เส๎นเหนียวนํุมรสชาดเยี่ยม , 
ข้าวราดแกงกระหร่ี ข้าวผัดญ่ีปุ่น , ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป 

--- หลังรับประทานอาหารเรียบร๎อยแล๎ว สิ่งที่ทํานจะพลาดไมํได๎เลย นั่นก็คือการลองแชํน้ าแรํที่มาจากธรรมชาติแท๎ๆ ที่
คนญี่ปุ่นเรียกกันวําการอาบ ออนเซ็น มีให๎เลือกทั้งในรํม และกลางแจ๎งซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันวํา จะท าให๎ผิวพรรณ
ดี ระบบการไหลเวียนโลหิตก็ดี ทํานที่เริ่มรู๎สึกวําจะเป็นไข๎ ถ๎าได๎ลงออนเซ็นก็จะดีขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการผํอนคลาย

ความเมื่อยล๎าที่สะสมมาตลอดทั้งวัน --- 
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วันท่ีสาม     ยามานาคะโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชัน้ 5 ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –                  
ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทํานเดินทางสูํภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น 
ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ (ชัน้ 5 ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศ) ภูเขาไฟศักด์ิสิทธิ์และสวยงาม จนได๎รับการ
ยกยํองวําเป็น ภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ขนาดที่ไมํมีลูกใดมา
เทียบเคียงได๎ มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- SET TEMPURA ให๎ทํานลิ้มรสอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่ได๎รับ
อิทธิพล มาจากชาวโปรตุเกสต้ังแตํสมัยเอโดะ โดยน าเนื้อสัตว์ ผักหลากชนิด น ามาทอดกับแป้งเทมปุระ
ทานคํูกบัเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น 

บ่าย น าทํานเข๎าสูํ มหานครโตเกียว น าทํานเดินทางเข๎าสักการะ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เกําแกํที่สุดในโตเกียว 
ภายในประดิษฐานเจ๎าแมํกวนอิม ทองค าที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมา
สักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญํของโคมไฟ 
ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร จากนัน้น าทํานเดินทางสูํ
ย่านชินจูกุ ยํานช๎อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ทํานจะได๎เลือกซื้อ
ของฝาก จากร๎านค๎าที่มีอยูํอยํางมากมายในยํานนี้กล๎องถํายรูป 
กล๎องถํายวีดีโอ MP3 นาฬิกา รองเท๎า หรือเสื้อผ๎าให๎เลือกอยํางจุใจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- SHABU SHABU ให๎ทํานสนุกกับ “หม๎อไฟ” แบบญี่ปุ่นโดย
เสิร์ฟ เนื้อหมู พร๎อมผักสดนานาชนิด ให๎ทํานน าวัตถุดิบมาจุํมลงในหม๎อไฟที่ร๎อนระอุ แล๎วน ามาจิ้มกับ
น้ าจิ้มสูตรเด็ดของทางร๎านพร๎อมทานคํูกับข๎าวสวย ฯลฯ และซอฟทด์ร้ิงอ่ิมอร่อยไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
www.princehotels.com/Tokyo 
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วนัท่ีส่ี  โตเกียว – ศึกษาดงูานตามวตัถปุระสงค ์(เตม็วนั) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 *** ศึกษาดงูานตามวตัถปุระสงค ์ณ MIKADO KYOWA SEED COMPANY*** 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ***ศึกษาดงูานตามวตัถปุระสงค ์ณ MIKADO KYOWA SEED COMPANY*** 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร --- BUFFET YAKINIKU บุฟเฟต์ป้ิงย่างนานาชนิด เสริฟ์ท่าน

 พรอ้มเครือ่งเคยีง และซอฟทด์ร้ิง อ่ิมอร่อยไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 
http://www.princehotels.com/en/sunshine/ 
 

วนัท่ีห้า         โตเกียว – โยโกฮาม่า – ศึกษาดงูานตามวตัถปุระสงค ์– มินาโตะ มิไร 21 – สนามบินฮาเนดะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทํานสูํ เมืองโยโกฮาม่า เพื่อเข๎าสูํสถานที่ดูงาน 
*** ศึกษาดงูานตามวตัถปุระสงค ์ณ SAKATA SEED CORPORATION*** (09.00 น. -12.00 น) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  *** ศึกษาดงูานตามวตัถปุระสงค ์ณ SAKATA SEED CORPORATION*** (13.00 น. -17.00 น) 
17.30 น. น าทํานเดินทางสูํ มินาโตะ มิไร 21 หรือที่เรียกกันงํายๆ วํา “MM21” ศูนย์ความเจริญแหํงใหมํที่ต้ังอยูํ

บริเวณ “อําวโยโกฮามํา” ที่เพิ่งจะเริ่มท าโปรเจ็คนี้เมื่อ 2 
ทศวรรษที่ผํานมาโดยมีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาบริเวณนี้เป็น
ศูนย์กลางความเจริญ-ศูนย์นันทนาการครบครันทันสมัย และ
แหลํงที่อยูํอาศัยตํอจากมหานครโตเกียว ทํานจะได๎ต่ืนตากับ
ความอลังการของ “แลนด์มาร์ค ทาวเวอร์” ตึกที่มีความสูงที่สุด
ในญี่ปุ่น, หรือจะเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช๎าสวรรค์ยักษ์” ที่มีชื่อเรียกวํา 
“Cosmo Clock 21” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ---เมนูจักรพรรด ิKAISEKI SET (ปู) ให๎ทํานได๎สัมผัสศิลปะการ
รับประทานอาหารญี่ปุ่นอยํางแท๎จริง ที่พิถีพิถันในการปรุงแตํง ด๎วยวัตถุดิบที่แตกตํางกันไปตามฤดูกาล 
น าท่านเดนิทางสู่  สนามบินฮาเนดะ เพื่อเตรยีมเอกสารและสมัภาระเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

 
วนัท่ีหก สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 
00.20 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG661 
04.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

            เสน้ทาง   ระยะเวลาโดยประมาณ 
สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 7 ชัว่โมง 

http://www.princehotels.com/en/sunshine/
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หมายเหต ุ
    1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้ต้องมีผู้ เดนิทางเป็นผู้ใหญ่ (อาย ุ12 ปีขึน้ไป) ตามจํานวนท่ีกําหนด 
    2. ราคานีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากคา่ความผกผนัของนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
        หลงัจากการออกราคานี ้** 
    3. ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม  7 % 
    4. เง่ือนไขการชําระเงิน สําหรับโปรแกรมนี ้ ชําระเตม็จํานวนก่อนการเดนิทาง 30 วนั 
 

20 – 24 ท่าน  

1 T/L 

58,000.- 6,900.- 

25 – 29 ท่าน  

1 T/L 

56,000.- 6,900.- 

30 – 34 ท่าน  

2 T/L 

55,900.- 6,900.- 
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อัตรานีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (ทา่นต้องเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นัน้) สายการบิน และเส้นทางตามระบใุนรายการ
เทา่นัน้ 

 คา่ภาษีสนามบินและคา่ภาษีนํา้มนัตามรายการทวัร์ ทางบริษัทฯ คิดอตัรา ณ วนัท่ี 24 มกราคม  2560   หากทางสายการบิน 
มีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บจากทา่นตามความเป็นจริง   

 คา่พาหนะรับสง่ และคา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆตามรายการท่ีระบเุทา่นัน้ 

 คา่โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ ห้องพกัห้องละ 2 - 3 ทา่น 

 คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการท่ีระบเุทา่นัน้ 

 คา่นํา้หนกักระเป๋าเดินทางตามมาตรฐานชัน้ประหยดัของสายการบินนัน้ๆ สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูล 
ของทา่นเอง นํา้หนกัไมเ่กิน 7 กก. 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
และคา่รักษาพยาบาลอนัเนื่องมาจากอบุตัเิหต ุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท  

 หวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์นําเที่ยวคอยดแูลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน 

 สมนาคณุทกุทา่นด้วยเซ็ทเดินทางมาตรฐานของทางบริษัทฯ 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ทําหนงัสอืเดินทางหรือพาสปอร์ต 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือในรายการเช่นคา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่และอาหารท่ีสัง่เพิม่เติม 
จากรายการท่ีทางบริษัทฯจดัให้ เป็นต้น 

 คา่สว่นเกินนํา้หนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่กระเป๋าของทา่นนํา้หนกัเกินกวา่ทีส่ายการบินกําหนดตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมในการยื่นใบอนญุาตสาํหรับคนตา่งด้าวทีก่ลบัเข้าประเทศ 

 คา่ธรรมเนียมในการยื่นวซีา่สาํหรับบคุคลตา่งด้าว ท่ีเดินทางไปยงัประเทศที่ยกเว้นวีซา่ทอ่งเที่ยวสาํหรับบคุคลสญัชาติไทย 

 คา่ภาษีทอ่งเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3  % 
 

ตั๋วเคร่ืองบนิ 
ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ
คา่ใช้จา่ย 
สว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯไมส่ามารถเข้าไป
แทรกแซงได้  
และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯได้ดาํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของ 
สายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยนั ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ทํา REFUND  
ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 
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ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิและค่าประกันวนิาศภยัทางอากาศ 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ีลา่สดุทีม่ีการปรับคา่ธรรมเนยีมหากสายการบินมีการปรับขึน้ราคาใน
ภายหลงัถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริงณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ 
นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากวา่มาตรฐานได้ 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน ซึง่ผู้ เดนิทางต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยเอง *** 
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การสะสมไมล์ของสายการบนิ 
การสะสมไมล์สาํหรับการทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะ ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่น 

หรือทัง้หมด เป็นสทิธ์ิของสายการบินเทา่นัน้ 
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การยกเลกิการเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

บริษัทฯ คืนเงินมดัจําทัง้หมด ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

ทา่นต้องยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนั 
ในชว่งเทศกาล ทา่นต้องยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั 
ถ้าเดนิทางเดือนเมษายน ทา่นต้องยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 60 วนั 

 

บริษัทฯ คืนเงินมดัจํา 50 % / ท่าน ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

ทา่นต้องยกเลิกก่อนการเดนิทางในชว่ง 29 - 21 วนั 
ในชว่งเทศกาล ทา่นต้องยกเลิกก่อนการเดนิทางในช่วง 44 - 30 วนั 
ถ้าเดนิทางเดือนเมษายน ทา่นต้องยกเลิก ก่อนการเดนิทางในชว่ง  59 - 45 วนั 

 

บริษัทฯ หกัเงินมดัจํา100% / ท่าน ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

ทา่น ยกเลิก ก่อนการเดินทางในชว่ง 20 - 15 วนั 
ในชว่งเทศกาล ทา่นยกเลิก ก่อนการเดินทางในชว่ง 29 - 20 วนั 
ถ้าเดนิทางเดือนเมษายน ทา่นยกเลิก ก่อนการเดนิทางในชว่ง  44 - 30 วนั 

 

บริษัทฯ หกัเงินค่าทวัร์ 50% / ท่าน ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

ทา่น ยกเลิก ก่อนการเดินทางในชว่ง 14 - 07 วนั 
ในชว่งเทศกาล ทา่นยกเลิก ก่อนการเดินทางในชว่ง 19 - 14 วนั 
ถ้าเดนิทางเดือนเมษายน ทา่นยกเลิก ก่อนการเดนิทางในช่วง  29 - 20 วนั 

 

บริษัทฯ หกัเงินค่าทวัร์  / ท่าน ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

ทา่น ยกเลิก ก่อนการเดินทางในชว่ง 07 -  วนัก่อนเดินทาง                 หกัเงินคา่ทวัร์  100% / ทา่น 
(ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบ REFUND ได้ ทา่นจะต้องรอการ REFUND จากทางสายการบินเทา่นัน้ ทางบริษัทฯไมส่ามารถสํารอง
จา่ยให้ทา่นก่อนได้ เน่ืองจากได้ชําระคา่ตัว๋เต็มจํานวนให้กบัทางสายการบนิไปแล้ว) 

กรณีตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือ ตัว๋แบบ  NON-REFUND     หกัเงินคา่ทวัร์  100% / ทา่น 
ชว่งเทศกาล ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 15 - วนัเดนิทาง                          หกัเงินคา่ทวัร์  100% / ทา่น 
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง  20 วนั                         หกัเงินคา่ทวัร์  100% / ทา่น 

       ** ในกรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม โดยที่ทา่นให้ทางบริษัทฯสาํรองคา่ใช้จ่ายใดๆก็ตามให้ก่อนนัน้  
           จะถือวา่เป็นความรับผิดชอบของทา่น โดยทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ในการเก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงเตม็จํานวน**  
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 หากทา่นยกเลิกการเดนิทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ แตส่ามารถหาผู้ เดนิทางแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ได้ 

ทนักําหนดเวลา ทางบริษัทฯขอคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่ม คือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนตัว๋เคร่ืองบินเทา่นัน้ ทัง้นีต้้องไมอ่ยูใ่น 
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไมอ่นญุาตให้เปล่ียนช่ือ และไมอ่นญุาตให้เปล่ียนช่ือ และไมอ่นญุาตให้คืนบตัรโดยสาร 

 

 หากทา่นยกเลิกการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาวีซา่  
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม อนัเป็นการพิจารณาจากสถานทตู ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือการยกเลิกพร้อมกนั 
ทัง้หมดให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้นในกรณีท่ีทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับ 
การพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นย่ืนวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่ 
การย่ืนวีซา่แบบกรุ๊ป 

 

 หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของ 

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ ทัง้นี จ้ะคํานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวนีเ้ป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะ   
เรียกร้องเงินคืนในกรณีท่ีทา่นปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนัน้ท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี  

 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ และจะไม่คืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านชําระมาแล้ว หากท่านถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 


