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วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

20:00 คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
(XJ) เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดแูลด้านเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทางของทกุทา่น 

23:45 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ประเทศญ่ีปุ่น เที่ยวบินที่ XJ 600 
 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โกเทมบะ เอาท์เล็ต – ออนเซ็น 
 
 
 
 
 
 
 
08:00 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากน าทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศลุกากรเรียบร้อยแล้ว น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เมืองแห่งเทคโนโลยีอนัทนัสมยัท่ีสดุแห่งหนึ่ง
ของโลก น าทกุท่านนมสัการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซะกุซ่า ซึง่วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีเก่าแก่ และ
ยังมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโตเกียวอีกด้วย ซึ่งจุดเด่นของวัดแห่งนีก็้คือโคมแดงขนาดยักษ์ท่ีตัง้อยู่
บริเวณประตคูามินาริมง หรือรู้จกักนัในนามของ “ประตูสายฟ้าฟาด” และเม่ือก้าวผา่นประตนีูไ้ปจะพบ
กับ ถนนนาคามิเสะโดริ หรือ ถนนคนเดินท่ีคราคร ่าไปด้วยร้านค้าขายของท่ีระลึกพืน้เมือง และของ
รับประทานมากมาย อิสระให้ทกุทา่นได้ซือ้ของท่ีระลกึแดค่นท่ีคณุรักอยา่งเตม็ท่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ได้เวลาอนัสมควร น าทกุท่านเดินทางตอ่ไปยงั โกเทมบะ เอาท์เล็ต ทกุท่านจะได้เพลิดเพลินกบัสินค้า
แบรนด์ดังระดับโลกกว่า 165 แบรนด์ ท่ีได้น ามารวมรวมไว้บนพืน้ท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุตเลย
ทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้ามากมาย อาทิเช่น COACH, BALLY, DIESEL, GUCCI, 
VERSACE และอ่ืนๆ อีกมากมายในราคาโรงงาน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ONSEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม --- เมนูขาปูยักษ์ เสิร์ฟพร้อมน า้จิม้รสเดด็ 
หลงัจากรับประทานอาหารค ่า ให้ทกุทา่นได้ผ่อนคลายกบัการ ”แช่น า้แร่ธรรมชาตภิายในห้องพัก” ซึง่
เช่ือกนัวา่จะท าให้ผิวพรรณสวยงามเปลง่ปลัง่ และยงัชว่ยท าให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้อีกด้วย 
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วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) – ชมความสวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล – 
กรุงโตเกียว – ย่านชินจูกุ – นาริตะ 

 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

น ำทกุทำ่นเดนิทำงสู ่ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 สญัลกัษณ์ของแดนอำทิตย์อทุยั และยงัเป็นภเูขำไฟท่ีมีลกัษณะ
ท่ีงดงำมท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง ท่ีมีควำมสูงถึงกว่ำ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขำตลอดทัง้ปี 
แล้วน ำทุกท่ำนขึน้สมัััสบรรยำกำแและกลิ่นอำยอย่ำงใกล้ิิดท่ี สถำนีท่ี 5 บนระดบัควำมสูงท่ี 2,500 
เมตร (ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) อิสระให้ทกุทำ่นได้เก็บภำพควำมงำมของภเูขำไฟอยำ่งเตม็ท่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
(1) ***คณะทัวร์ที่ออกเดนิทางระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม – ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559*** 

แล้วให้ทกุท่ำนได้เพลิดเพลินกบักำริม ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ “ิิบะซำกรุะ” ซึง่เป็นดอกไม้พนัธุ์เล็กท่ีมี
ขนำด 1.5 เซนติเมตร ซึ่งจะมีดอกหลำกหลำยสี อำทิเิ่น สีิมพู สีแดง สีม่วง และสีขำว ซึ่งจริงๆ เป็น
พันธุ์ดอกไม้จำกอเมริกำเหนือ และมีลักษณะคล้ำยดอกซำกุระ แต่บำนบนพืน้ดิน จึงเป็นท่ีมำของิ่ือ 
“ชิบะ แปลว่า พืน้ดิน” และ “ดอกซากุระ” รวมเข้ำด้วยกัน (ความมาก หรือ น้อย ของดอกซากุระจะ
ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติในช่วงเวลานัน้ๆ) 

(2) ***คณะทัวร์ที่ออกเดนิทางระหว่างวันท่ี 24 มิถุนายน – กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559*** 
น ำทุกท่ำนิมควำมสวยงำมของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สญัลกัษณ์แห่งฤดรู้อนท่ีบำนสะพร่ังเป็นพรมสี
ม่วงอย่ำงสวยงำม อิสระให้ทุกท่ำนถ่ำยภำพทุ่งดอกไม้สีม่วงพร้อมภำพหลงัเป็นฉำกของภูเขำไฟฟูจิท่ี
งดงำมได้ตำมอัธยำแยั (ความมาก หรือ น้อย ของดอกลาเวนเดอร์จะข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศตาม
ธรรมชาติในช่วงเวลานัน้ๆ) จำกนัน้น ำทกุท่ำนเดินออกเดินทำงไปสนกุสนำนกบักำร ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ 
ท่ีมำกมำยไปด้วยสินค้ำแฟิั่น อำทิเิ่น เสือ้ั้ำทันสมัย กระเป๋ำ รองเท้ำท่ีไม่มีวันตกยุค หรือจะเป็น
นำฬิกำแบรนด์ดงั รวมถึงกล้องถ่ำยรูปในรำคำท่ีคณุพอใจ และท่ีพลำดไม่ได้คือร้ำน 100 เยน ท่ีทกุท่ำน
จะสำมำรถหำซือ้สินค้ำในรำคำเพียง 100 เยนเทำ่นัน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
http://www.toyoko-inn.com/eng/index.html 
 
 

http://www.toyoko-inn.com/eng/index.html
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วันท่ีส่ี นาริตะ – **อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซือ้ทัวร์เสริม โตเกียว ดสินีย์แลนด์**  
 (ไม่มีรถบัสให้บริการ)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 **ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยใจกลางเมืองโตเกียว(NO BUS SERVICE)** 

**หรือเลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) จ่ายเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 
2,900 บาท / เดก็ท่านละ 2,500 บาท (ราคานีร้วมค่ารถไฟ)** 
ส ำหรับท่ำนท่ีไม่ได้เลือกซือ้ทัวร์เสริม ท่ำนสำมำรถท่องเท่ียวได้อย่ำงอิสระใจกลำงเมืองหลวงอย่ำง
โตเกียว อำทิเิ่น ย่านชิบุย่า แหลง่รวมเสือ้ั้ำแฟิัน่ในกรุงโตเกียว มีห้ำง ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรมำกมำย ใน
วนัหนึ่งจะมีัู้คนั่ำนไปั่ำนมำในย่ำนนีเ้ป็นจ ำนวนมำก ถือว่ำเป็นย่ำนท่ีมีสีสันอยู่ตลอดเวลำ เสือ้ั้ำ
แฟิัน่ในย่ำนนีจ้ะเป็นสไตล์วยัรุ่น หนุ่ม-สำว นอกจำกนีย้งัมี ย่านฮาราจูกุ เป็นยำ่นท่ีมีสีสนัไม่แพ้ยำ่นอ่ืน
ในโตเกียว ย่ำนนีเ้ป็นย่ำนของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น มีกำรแต่งิุดคอสเพลย์ตำมตวักำร์ตนูท่ีิ่ืนิอบ มีกำรแสดง
ดนตรี โิว์ควำมสำมำรถพิเแษให้คนท่ีั่ำนไปั่ำนมำได้ิม ร้ำนค้ำ แหล่งิอปปิง้ในย่ำนนีจ้ะเน้นไปท่ี
เสือ้ั้ำแฟิัน่แบบวยัรุ่น และร้ำนก๊ิฟิ๊อปนำ่รักๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย **ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยใจกลางเมืองโตเกียว** (NO BUS SERVICE) 

หำกท่ำนไม่ได้ิ่ืนิอบกำริ้อปปิง้ ยังมีสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆรอให้ท่ำนได้สัมััส อำทิเิ่ น โตเกียว 
สกายทรี เป็นหอท่ีเพิ่งสร้ำงขึน้มำใหมแ่ละยงัเป็นเหมือนแลนด์มำร์คของโตเกียว โตเกียวสกำยทรีเป็นตกึ
ท่ีสงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น มีควำมสงูถึง 634 เมตร นอกจำกนีย้งัมี พระราชวังอิมพิเรียล ปัจจบุนัเป็นอยูป่ระทบั
ของรำิวงแ์ญ่ีปุ่ น จำกทำงเข้ำิมด้ำนหน้ำของพระรำิวงัอิมพีเรียล ทำ่นสำมำรถิมสะพำนได้ซึง่จะมีอยู ่
2 สะพำน คือ Nijubashi และ Meganebashi (สะพำนแว่นตำ) แต่ในส่วนด้ำนในของพระรำิวงันัน้โดย
ปกตจิะไมไ่ด้เปิดให้เข้ำิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
http://www.toyoko-inn.com/eng/index.html 

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

เช้า ได้เวลาอนัสมควร น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
09:15 น าทกุทา่นกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินท่ี XJ 601 
13:50 เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

******************************************************************** 
 

http://www.toyoko-inn.com/eng/index.html
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11..))  TTOOKKYYOO  SSAAVVEERR  55DD  33NN  BBYY  XXJJ  
ก าหนดการเดนิทางก าหนดการเดนิทาง::  1177  ––  2211  มิถุนายน พ.ศ.มิถุนายน พ.ศ.  22555599  

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 27,900 19,900 
เดก็มีเตียง 27,900 19,900 
เดก็มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 27,900 19,900 
เดก็ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 24,900 16,900 
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 6,900 

 

22..))  TTOOKKYYOO  SSAAVVEERR  55DD  33NN  BBYY  XXJJ  
ก าหนดการเดนิทางก าหนดการเดนิทาง::  1199  ––  2233  พฤษภาคม พ.ศ.พฤษภาคม พ.ศ.  22555599    ((ชมทุ่งดอกพงิค์มอสชมทุ่งดอกพงิค์มอส))  

1166  ––  2200  กรกฎาคม พ.ศ. กรกฎาคม พ.ศ. 22555599    ((ชมดอกลาเวนเดอร์ชมดอกลาเวนเดอร์))  

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 29,900 21,900 
เดก็มีเตียง 29,900 21,900 
เดก็มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 29,900 21,900 
เดก็ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 26,900 18,900 
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 6,900 
หมายเหตุ 

1. การเดนิทางแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ เดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถ้าหากผู้ เดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือ ยกเลิกการเดนิทาง 

2. **ราคานีอ้าจจะมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากค่าความผกผันของน า้มันเชือ้เพลิงท่ีอาจเกิดขึน้ได้
หลังจากการออกราคานี*้* 

3. ราคานีเ้ป็นราคาท่ียงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 

Absolute Leisure Services 
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** ลูกค้าท่ีบินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเง่ือนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง ** 

 
1. สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบการจองที่น่ังเป็นแบบสุ่มที่ น่ังว่าง อาจจะท าให้ครอบครัวที่มาด้วยกัน
ไม่ได้น่ังตดิกัน หากลูกค้าเท่าได้ประสงค์จะจองท่ีน่ังตดิกันจะมีรายละเอียดการค่าใช้จ่ายในการซือ้ที่ น่ังเพิ่ม…ดังนี ้

 
2.  ทางแอร์เอเชียมีน า้หนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดนิทาง ท่านใดประสงค์จะซือ้น า้หนักเพิ่ม
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วันจองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง.. [แก้ไขราคา 06/07/15] 
3.  ส่วนลูกค้าท่ีจะซือ้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการกีฬา อาทเิช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซือ้ค่าสัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา
เพิ่มเตมิแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด้านล่าง  
น า้หนักขาไป /กลับ 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท - 500.- 750.- 1,110.- 
ค่าอุปกรณ์กีฬา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับซือ้น า้หนักเพิ่มหลังจากท าการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน า้หนักเกินก าหนดต้อง
จ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินก าหนดคือ... 
- ออกเดนิทางจาก สนามบินดอนเมือง น า้หนักเกินกว่าก าหนด คิดกิโลละ 500 บาท / ท่าน / เที่ยว 
- ออกเดนิทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ น า้หนักเกินกว่าก าหนด คิดกิโลละ 2000 เยน / ท่าน / เที่ยว 



AG-JP-TOKYO-SAVER                                                      7/9 

เงื่อนไขการจองทวัร์ 
อตัราคา่บริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามท่ีก าหนดไว้ในรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
4. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ท่องเท่ียวประเทศไต้หวนั (เฉพาะชาวไทยเทา่นัน้) 
6. คา่พาหนะรับสง่ระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. คา่ใช้จา่ยหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศน์ท้องถ่ินผู้ช านาญเส้นทาง 
8. คา่น า้หนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม (ตามเง่ือนไขของสายการบนิ) 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดบุตัเิหตวุงเงิน

ทา่นละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 
อตัราคา่บริการนีไ้มร่วม 
1. ค ่าน า้หนกัสมัภาระในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด (ทา่นละ 20 กิโลกรัม) 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมือง น า้หนกัเกินกว่าก าหนด จา่ยเพิ่มทา่นละ 500 บาท/กิโลกรัม/เท่ียว 
- ออกเดนิทางจาก สนามบนินาริตะ/คนัไซ น า้หนกัเกินกวา่ก าหนด จา่ยเพิ่มทา่นละ 2,000 เยน/กิโลกรัม/เท่ียว 

2. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และพนกังานขบัรถ เพ่ือเป็นก าลงัใจในการท างาน 
3. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง หรือคา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ อาทิเชน่ คา่เคร่ืองดื่ม คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีบริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 

6. คา่ภาษีเชือ้เพลิงท่ีสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิอีก (จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วท่ีสดุ) 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขในการจองทวัร์ 

 กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั พร้อมช าระมัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท เพ่ือเป็นการยืนยนัท่ีนัง่ 
บัญชีบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลพระรามที่ 3 
ช่ือบัญชี น.ส.นพมณี อัศวศิรโยธิน เลขที่บัญชี 748-2-29038-2 
พร้อมแฟกซ์ส าเนาใบน าฝากมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-397-0323 

 สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 14 วนั มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้สละสิทธ์ิในการเดนิทาง 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด  

 ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่ประเทศไทย และ
ในต่างประเทศได้ท าการปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือ เข้าประเทศที่ ระบุในรายการ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่ จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่าในกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ
เพื่อที่จะเดินทางไปกับคณะท่องเที่ยวนี ้กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากมีการเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง 

 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการใน
ทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับ
บริษัทตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการ
นัน้ท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี  

 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก
สายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การ
สญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้า
จากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อัน
เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อัน
เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย
จากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาท
ของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 
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การยกเลิก 

  ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 30 วนั 

 ชว่งเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 45 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 60 วนั 

 

 คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

  ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 29-21 วนั 

 ชว่งเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 44-30 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 59-45 วนั 

 

 หกัเงินมดัจ า 50% ตอ่ทา่น 

  ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 20-15 วนั 

 ชว่งเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 29-20 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 44-30 วนั 

 

 หกัเงินมดัจ า 100% ตอ่ท่าน 

 

  ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 14-7 วนั 

 ชว่งเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 19-14 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 29-20 วนั 

 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 50% ตอ่ทา่น 

 

  ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 7-วนัเดนิทาง 

กรณีตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-

REFUND 

 ชว่งเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 13-วนัเดนิทาง 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 19-วนัเดนิทาง 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 75% ตอ่ทา่น 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 90% ตอ่ทา่น 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 75% ตอ่ทา่น 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 90% ตอ่ทา่น 

  หากทา่นยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอ

วีซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่ม คือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านัน้ 

ทัง้นีต้้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไมอ่นญุาตให้เปล่ียนช่ือ และไมอ่นญุาตให้คืนบตัรโดยสาร 

  หากท่านยกเลิกการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่

วา่ด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทตู ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือการยกเลิกพร้อม

กนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีทา่นไม่แน่ใจวา่จะ

ได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทฯขอแนะน าให้ท่านย่ืนวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็ว

กวา่การย่ืนวีซา่แบบกรุ๊ป 

 


