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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

(XW102 : 02.15-09.55+1) 
    

2 สนามบนินารติะ-เกาะโอไดบะ-โทโยซุ-เทพเีสรภีาพ 
กนัด ัม้ตวัใหม ่Rx-O UNICORN โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้

(ออนเซ็นธรรมชาต+ิบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

   FUJIBOU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

  
3 ลานสกฟีจูเิท็น-โออชิปิารค์-หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค-ชงชา

แบบญีปุ่่ น-ผา่นชมทะเลสาบคาวากจูโิกะ-โตเกยีว 
รา้นAKA JEWELRY ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ 

   URAYASUSAN 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
4 โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ ผ่านชมโตเกยีว    NARITA HOTEL 
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วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ-เกาะโอไดบะ-โทโยซุ-เทพเีสรภีาพ-ชมกนัด ัม้ UNICORN   

โอไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้ *** อาบนํา้แรเ่ชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์*** 
 

02.15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW102 

 

พเิศษ : ฟร ี!! บรกิารอาหารรอ้นและนํา้ดืม่บนเครือ่ง ไป-กลบั 

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง)  

สกายทรี-อิออนมอลล์-ชมงานประดบัไฟฤดูหนาว           
ณ หมูบ่า้นเยอรมนั 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 วดันารติะซนั-Naritasan omotesando Street สนามบนิ
นารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ (XW101 : 13.55-
18.25) 

    
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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** สาํคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

09.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 
2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนรถ แบบเบนโตะ (1) 

นําทา่เดนิทางสู ่เกาะโอไดบะ จากนัน้นําท่านสู ่“ยา่นโอไดบะ”  (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูยก์ลาง
ความบันเทงิ ของเมอืงโตเกยีว เมอืงหลวงในปัจจุบันของญีปุ่่ น โอไดบะ เป็นเกาะทีม่นุษยส์รา้งขึน้
เอง โดยการนํา ดนิ ทราย มาถม ทะเล ใหเ้กดิขึน้เป็น
เกาะขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1850 สรา้งกันมาเป็นรอ้ยปีเลย
ทเีดยีว เกาะนี้เป็นเกาะทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ วสิัยทัศน์ และ
ศักยภาพของชาวญี่ปุ่ น ที่สามารถสรา้ง สิง่ที่เป็นไป
ไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา นําท่านชมและเลอืกซือ้อาหาร
ทะเลสดใหมท่ี ่ตลาดปลาแหง่ใหม ่“โทโยส”ุ ก็ไดเ้ปิด
ตัวอย่างเป็นทางการเรียบรอ้ย ซึง่มีพื้นที่กวา้งมากกว่า
ตลาดปลาซกึจิ ิ1.7 เท่า ตลาดปลาโทโยส ุสรา้งขึน้โดย
คํานงึถงึสขุอนามัย มกีารควบคมุอณุหภมูภิายในตลาดให ้
พอเหมาะ ตา่งกับตลาดปลาซกึจิทิีเ่ป็นตลาดเปิดโลง่ ซึง่
ไดรั้บผลกระทบจากอากาศภายนอก ตลาดปลาโทโยสุ
จงึสามารถคงความสดของปลาและสนิคา้อืน่ๆไดต้ามที่
ตอ้งการ จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับ“เทพีเสรีภาพ” 
สําหรับเทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะนัน้ ทางการฝร่ังเศสไดส้ง่
เทพีเสรีภาพใหก้ับทางญี่ปุ่ น เนื่องในโอกาสฉลอง
ความสัมพันธอ์ันยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญีปุ่่ น
กับฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 จนเมือ่ถงึเวลานํากลับไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝร่ังเศสวา่อยา่ขน
กลับเลย แตรั่ฐบาลฝร่ังเศสนัน้มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพเีสรภีาพ
ทีน่วิยอรก์ จงึไดส้รา้งเทพเีสรภีาพตัวปัจจุบันนี้ซ ึง่มขีนาดใหญ่กวา่ตัวตน้แบบแต่ก็ยังเล็กกวา่เทพี
เสรภีาพทีต่ัง้อยูท่ีน่วิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเองคะ่ ดังนัน้เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะนัน้
ไม่ ใช่ของที่ ทํ า จํ าลองขึ้นมา  แต่ เ ป็นของแท จ้ากฝ ร่ั ง เศส  จาก นั้น นํ าท่ าน เดินทางสู ่
“หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีว” (DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร 
และแหล่งบันเทงิ จุดโดดเดน่ทีส่ดุของหา้งแหง่นี้คอื หุ่นยนตก์ันดัม้ทีต่ัง้ตระหงา่นอยู่ดา้นหนา้ ใน
ตอนกลางคนืจะมเีอฟเฟคแสงไฟสอ่งหุน่ยนต ์เสยีงประกอบ และขยับหัวได ้น่าตืน่ตาตืน่ใจไมน่อ้ย 
หากใครทีช่ ืน่ชอบการต์นูกันดัม้เป็นพเิศษ ยังมนีทิรรศการเล็กๆอยูบ่นชัน้ 7 อกีดว้ย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม  

เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) พกัทีโ่รงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํา้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น้ําแร่แลว้ จะทําให ้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 ลานสกฟีจูเิท็น-โออชิปิารค์-หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค-เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบ
ญีปุ่่ น-ผา่นชมทะเลสาบคาวากจูโิกะ-โตเกยีว-รา้น AKA JEWELRY-ชอ้ปป้ิง
ชนิจกู ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นสมัผัสความสนุกสนานกับ กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิกับการสมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกับการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อยา่งเป็นประสบ การณ์ที่
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สนุกไมรู่ล้มื ** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดสาํหรบัเลน่สก ี เครือ่งเลน่ทกุชนดิ ** 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะโออชิปิารค์ รมิทะเลสาบคาวากจูโิกะดา้นในมศีนูย ์

Kawaguchiko Natural Living Center ทีส่ามารถซือ้ของฝากสนิคา้หัตถกรรมทอ้งถิน่มากมาย นํา

ทา่นชืน่ชมววิโดยมภีเูขาไฟฟจูอิยูเ่ป็นฉากหลัง แลว้นําทา่นสมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบ

ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัแบบเซ็ตอาหารญีปุ่่ น(4) 

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค เป็นแหลง่น้ําตามธรรมชาตติัง้อยูใ่น

หมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้า่นสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และ

ไอเย็นจากแหลง่น้ําธรรมชาต ิโดยในบอ่น้ําใสแจ๋วมปีลา

หลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภูมใินน้ํา

เฉลีย่อยูท่ี ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมน้ํีาผุด

จากธรรมชาติใหต้ักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ 

หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้

เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนี้มขีองขึน้ชือ่อยา่ง โมจชิาเขยีว

ไส้ถ ัว่แดงย่าง ขนมฮิตที่หมู่บา้นน้ําศักดิ์ส ิทธิ์โอชิ

โนะฮัคไค จากนัน้นําท่านสู ่รา้น AKA JEWELRY ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง

สนิคา้และเครือ่งประดับมากมาย และนําท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุก ุใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิ

กับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์

หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นสสําหรับ

วยัรุน่ เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกี

มากมาย 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั URAYASUSAN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
ทีพ่กัใกลส้ถานรีถไฟและแหลง่ชอ้ปป้ิง บรเิวณโรงแรมมรีา้นอาหาร           
รา้นสะดวกซือ้ และรา้นขายยา 
 

วนัที ่4 โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ถ่ายรูปววิโตเกยีวสกายทรี-ออิอ
นมอลล-์ชมงานประดบัไฟฤดหูนาว ณ หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว-นารติะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว  เพื่อ

นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ 

วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์ส ิทธิ์ และ

ไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอิ

มทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่

มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริิ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น
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ทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตู

ทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที่

ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีือ่วา่ ถนนนากามเิซะซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ

พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่าน

ไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก

หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ีแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน้ํ่าสมุดิะ  

(ไมร่วมคา่ข ึน้หอคอย)  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALL ใหท้า่นไดล้ะลายเงนิเยน ใหท้่านไดอ้สิระ
ซือ้สนิคา้ท่ัวไปของญีปุ่่ น เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้,เสือ้ผา้ รวมถงึรา้น
รอ้ยเยน จากนัน้นําท่าเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว คอืชือ่ของธมีพารค์ทีต่ัง้อยูห่า่งใจ
กลางกรุงโตเกยีว ออกไปราว 2 ชั่วโมง เทศกาลประดับไฟฤดหูนาวของทีน่ี่จัดตดิตอ่กันมาปีนี้เป็น
ครัง้ที ่12 แลว้ โดยจะประดับหลอดไฟทัง้สิน้ 3 ลา้นดวงจนพร่างพราวไปดว้ยแสงสวา่งท่ัวทัง้
บรเิวณ ทัง้ “อโุมงคส์ายรุง้  ” สงู 70 เมตรทีร่ะยบิระยับไปดว้ยแสงไฟ 7 สสีวยงาม ไฟประดับสาม
มติขินาดมหมึา และเวทหีลักของงานอยา่ง “มารค์พลัทซ”์ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมสไตลเ์ยอรมันที่
ประดับประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อกีทัง้โชว ์ทีน่ี่มกีารแสดงแสงสเีสยีง 3D illumination ทีเ่นน้
ศลิปะและเทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกันชว่ยสรา้งบรรยากาศใหย้ิง่คกึคัก นอกจากนี้จากบนชงิชา้สวรรค์
บรเิวณเนนิสงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอันสวา่งไสวระยบิระยับเต็มไปหมด ราวกับปไูวด้ว้ยพรมแหง่

แสงไฟ ซึง่ดสูวยงามจนลมือากาศอันหนาวเหน็บในคนืฤดหูนาวไดเ้ลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่5 วดันารติะซนั-Naritasan Omotesando Street-สนามบนินารติะ 
                  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนัเป็นวัดประจําเมอืงนา

รติะ ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มปีระวัตวิา่

กอ่ตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถอืวา่อยูม่ายาวนานเกนิ

พันปี แน่นอนว่าตัวอาคารไม่ใช่ของดัง้เดมิจากพันปี

ก่อน ตัวอาคารแมจ้ะถูกบูรณะและสรา้งใหม่มาหลาย

ครัง้แลว้แต่ก็สวยงามมากๆและไดรั้บการบันทกึเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น วัดแห่งนี้

ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรื่องการขอพรใหป้ลอดภัย 

แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรือ่งท่ัวไป จากนัน้นําท่านสู ่

Naritasan omotesando Street ซึง่เป็นถนนทีต่อ่เนือ่งประมาณ 800 เมตร ซึง่มทัีง้รา้นอาหาร

และของฝากมากกวา่ 150 รา้น ใหท้่านเพลดิเพลนิกับอาหารและของฝากและผลผลติเฉพาะของ

ทอ้งถิน่มากมาย  สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที่ยวบนิที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  บรกิารอาหารรอ้นและนํา้ด ืม่บนเครือ่งบนิ 
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18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

06 – 10 มกราคม 62 27,888 7,000 8,900 

07 – 11 มกราคม 62 27,888 7,000 8,900 

08 – 12 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

09 – 13 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

10 – 14 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

11 – 15 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

12 – 16 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

13 – 17 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

14 – 18 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

15 – 19 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

16 – 20 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 

17 – 21 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 

18 – 22 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 

19 – 23 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

20 – 24 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

21 – 25 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

22 – 26 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

23 – 27 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 

24 – 28 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 

25 – 29 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 

26 – 30 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

27 – 31 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
28 มกราคม– 01 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
29 มกราคม– 02 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
30 มกราคม– 03 กมุภาพนัธ ์62 26,888 7,000 8,900 
31 มกราคม– 04 กมุภาพนัธ ์62 26,888 7,000 8,900 

01 – 05 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

02 – 06 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

03 – 07 กมุภาพนัธ ์62 23,888  7,000 8,900 

04 – 08 กมุภาพนัธ ์62 24,888 7,000 8,900 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

08 – 12 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

09 – 13 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์62 28,888 7,000 8,900 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์62 28,888 7,000 8,900 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
25 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 62 26,888 7,000 8,900 
26 กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 62 26,888 7,000 8,900 
27 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 62 26,888 7,000 8,900 
28 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 62 26,888 7,000 8,900 

01 – 05 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 

02 – 06 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 

03 – 07 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 

04 – 08 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 

05 – 09 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 

06 – 10 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 

07 – 11 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 

08 – 12 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 

09 – 13 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 

10 – 14 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 
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 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

  

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั) 
 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
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บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วันทํา
การ) และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2.  ทางสายการบนิมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่

กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิจะจํากดันํา้หนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้  
** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่20 ก.ค. 61 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง
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บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน้ําดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรือ่งการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 


