
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GOAL JAPAN KOYO TOKYO FUJI AUTUMN 
5 วนั 3 คนื 

สายการบนิไทย BY TG 
 



 
ก ำหนดกำรเดินทำง 
6-10 / 13-17 / 20-24 พฤศจิกำยน 2562  
 
 
 

 

 
 

 21.00 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว D 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 
เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  

 23.50 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 642 
  

  
08.10 น.   เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
ไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์
หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุก
ฤดูกาล น ำท่ำนขึน้สู่ช้ันที ่5 ของภูเขำไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 
 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนินำริตะ   - - -  

2 สนำมบินนำริตะ  – ภูเขำไฟฟูจ ิช้ัน 5 – ล่องเรือทะเลสำบคำวำคูจโิกะ – อุโมงค์ 
ใบไม้เปลีย่นสี - ออนเซน 

- - 

 

MOTOSU VIEW HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ 

3  เจดย์ีเชรูโตะ – นั่งกระเช้ำคำจคิำจ ิ– โอชิโนะฮักไก - โตเกยีว 
ถนนอโิชนำมกิ ิ(ชมใบไม้เปลีย่นสี) –  

   SHINJUKU 
WASHINGTON HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำ 

4 วดัอำซะกซุะ – โอไดบะ – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– นำริตะ 
 

 - - NARITA GARDEN 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

5 วดันำริตะ – ออิอน ช้อปป้ิง – สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพ ฯ 
 

 - -  

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ  - - - 

วนัที ่2 สนำมบินนำริตะ  – ภูเขำไฟฟูจิ ช้ัน 5 – ล่องเรือทะเลสำบคำวำคูจิโกะ – อุโมงค์ 
ใบไม้เปลีย่นสีเมเป้ิล - ออนเซน 

- เทีย่ง เยน็ 



 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
 

น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบคำวำกูจิโกะ เป็นทะเลสาบท่ีเดินทางไปถึงได้ง่ายท่ีสุดในบรรดา 5 
ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงมีการเช่ือมต่อจากโตเกียวดว้ยรถไฟ และรถบสั พื้นท่ีบริเวณชายฝ่ัง
ทิศตะวนัออกของทะเลสาบเป็นท่ีพกั และออนเซนท่ีสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามได้
อยา่งชดัเจน 
 
น าท่านชมอุโมงค์เมเป้ิล Momiji Kairo ทางเดินสายตน้เมเป้ิล เป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยสุดโร
แมนติกแห่งหน่ึงในแถบภูเขาฟูจิ โดยช่วงท่ีงดงามท่ีสุดจะเป็นปลายฤดูใบไมร่้วงท่ีมีใบไมร่้วงหล่น  
ลงมากองตามทางแม่น ้ าปกคลุมจนกลายเป็นสีส้มแดงไปทัว่ทั้งบริเวณ และในช่วงกลางคืนจะมี
การประดบัไฟใหไ้ดช้มกนัอีกดว้ย 
 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
   (อิม่อร่อยกบัขำปูยกัษ์ แบบไม่อั้น)   

         น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 
 

 
เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

เจดีย์เชรูโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิใน
ระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจนและงดงาม เจดียน้ี์ตั้งอยู่บนศาลเจา้อาราคุระเซนเกน ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อ
ระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซ่ึงจากตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ตอ้งข้ึนบนัไดไปเกือบ 400 ขั้น ท่านจะ
ไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกบัเจดียห์า้ชั้น 

น าท่านนั่ง กระเช้ำคำจิคำจิภูเขำเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อ
ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) 
สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบั
ภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความทา้ทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยงั
สถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาที   

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   

วนัที ่3         เจดีย์เชรูโตะ – น่ังกระเช้ำคำจิคำจิ – โอชิโนะฮักไก - โตเกยีว 
ถนนอโิชนำมิก ิ(ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – 

เช้ำ เทีย่ง - 



 
เดินทางสู่ โอชิโนะฮักไก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวโดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตดักบัพื้นหลงัสีฟ้า และ
ใบไม้เปล่ียนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพท่ีสวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ 
ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัทะเลสาบยามานาคา
โกะ บ่อน ้ าทั้ง 8 น้ีเป็นน ้ าจากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดูร้อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิ
ผา่นหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายกุวา่ 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพิเศษ 

 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนอิโชนำมิกิ (ชมใบไม้เปลีย่นสี) ถนนสำยแป๊ะก๊วย  ถนนท่ีเรียงรายไปดว้ยต้น
แปะก๊วย ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัถูกสร้างข้ึนเม่ือปีพ. ศ. 2449 โดยมีแปะก๊วยมากมาย
เรียงราย จนได้ช่ือว่าเป็นถนนสายแป๊ะก๊วย ท่ีน่ีจะเป็นไฮไลท์ส าคญั ของฤดูใบไมร่้วง ท่ีมีความ
งดงามเป็นอยา่งมาก 

 
 

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร    

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

          
        เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู่น าท่านสู่ วัดอำซะกุซ่ำ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ผูค้นท่ีน่ีให้ความนบัถือ และนิยม 

มาสักการะ และมาขอพรกนัเป็นประจ า  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองค าองคเ์จา้แม่กวนอิม 
และมีสัญลกัษณ์พิเศษคือโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงของ
พื้นเมือง และขนมโมจิ ในเขตวดัอาซะกุซ่า หรือเรียกวา่ ยา่นนากามิเซะ ท่ีเป็นถนนยาวเขา้สู่พื้นท่ี
ภายในวดัท่ีจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมายพร้อมกนันั้น ท่ำนสำมำรถเกบ็ภำพ โตเกยีว สกำยทรี จากวดั
อาซากุสะไดเ้ลย ซ่ึงเร่ิมก่อสร้างข้ึนเม่ือปี 2008 ดว้ยความสูงถึง 634 เมตร ท าให้นอกจากจะเป็น
หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลกแลว้ยงัเป็นส่ิงก่อสร้าง  ท่ีสูงอนัดบัสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟา ของ
ประเทศดูไบอีกดว้ย  
น าท่านสู่ โอไดบะ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียว ใหท้่านไดถ่้ายรูป ชมววิ
ทิวทศัน์อนัสวยงามของโตเกียวเบย์ และสะพำนเรนโบว์ ท่ีเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของกรุงโตเกียว
อีกแห่งดว้ย 

 เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
ย่ำนช้อปป้ิงชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

วนัที ่4 วดัอำซะกุซะ – โอไดบะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ – นำริตะ เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 



 
เส้ือผา้  แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ 

 
ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 
 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่  วัดนำริตะ เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียง ผูค้นใหค้วามเคารพนบัถือและมาสักการะมากกวา่ 
10 ล้านคนต่อปี วดัแห่งน้ีสร้างเสร็จเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นของวดัแห่งน้ี คือ 
เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซ่ึงเป็นเทพระดบัสูงของลทัธิชินกอน แกะสลกัถวายโดย โคโบไดชิ ตามค าสั่ง
ของจกัรพรรดิซากะ 
 
 

      เทีย่ง   อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
  
     ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงใน ห้ำงออิอน ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน า 
  นานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง,  กระเป๋า รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้

ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม 
และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั  

 
     น าท่านเดินทางสู่สนำมบินนำริตะ 
 17.25 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

 21.55 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัที ่5 วดันำริตะ – ออิอน ช้อปป้ิง – สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพ ฯ เช้ำ - - 



 
วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

รำคำรวมตั๋วเคร่ืองบิน  49,900 46,900 46,900 43,900 8,900 

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 35,900 32,900 32,900 29,900 8,900 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่7 มิ.ย. 2562  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำยกำรบิน

มีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ำ้หนักไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ     

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...) ไม่รวมประกนัสุขภำพ หำกต้องกำรต้องซ้ือเพิม่ทุกกรณี 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด 
  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ถา้มี) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  15,000  บำท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร  

 
 

 

 
 

***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 

◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั     หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ านวนเต็มทั้งหมด 

◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

◼ *** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 
 
 



 
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ กำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 หอ้งพกัญ่ีปุ่นมีขนาดเล็ก และจ านวนห้องพกัจ ากดัในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสิทธ์ิกรณีหากท่านรีเควชห้องพกัแลว้ และอาจ
ไม่ไดต้ามท่ีท่านตอ้งการ 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 



 
3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 

เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
5. ท่านใดมีไฟลบิ์นภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหท้างบริษทัราบล่วงหนา้ในวนัจองทวัร์ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ในทุกกรณี 
6. การบริการของรถบสัน าเท่ียวตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านั้น อาทิเช่น 

เร่ิมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ตอ้งถึงโรงแรมเรียบร้อยแลว้) การใหบ้ริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ่มเวลาการใชร้ถบสัได ้
ทั้งน้ีมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั้นๆ
เป็นหลกั 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บ 
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของ
โรงแรม วา่จะมีหอ้งพกัใหท้่านเปล่ียนไดห้รือไม่ ซ่ึงทุกอยา่งข้ึนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูก้  าหนด 
ไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั 
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้
 

  

โปรดตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำน พำสปอร์ตต้องมอีำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทำงกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้ำพำสปอร์ตส ำหรับประทบัตรำเข้ำออกประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน้ำ 
หำกท่ำนไม่ตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำนล่วงหน้ำ และหำกเกดิปัญหำใดๆ ไม่ว่ำสำเหตุใดๆ กต็ำม  

ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
 

 


