
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 1183 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่สอบถาม) 
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ก ำหนดเดินทำงวันที่  26 – 31 มีนำคม 2562 

 

วันที2่6 มี.ค. 62  สนำมบินดอนเมือง 
20.00   คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง Terminal 1 อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้น 3 

เคำน์เตอร์เช็คอินหมำยเลข 4 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สัมภาระเพ่ือท าการเช็คอิน 

     หมำยเหตุ  เคำเตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที (ผู้โดยสำรทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ประตู
ขึ้นเครื่องก่อนเวลำ เครื่องออกอย่ำงน้อย30นำที) เวลำท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่ำประเทศ
ไทย 2 ชม. 

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

 
23.55   เดินทางโดย สำยกำรบินแอร์เอเชียร์เอ๊กซ์ เที่ยวบินที่  XJ600 สู่สนำมบินนำริตะประเทศญี่ปุ่น 
 
วันที่ 27 มีนำคม 2562 สนำมบินนำริตะ(โตเกียว) - วัดอะซำกุสะ-ถ่ำยรูปหอคอยโตเกียวสกำยทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

                    หมู่บ้ำนน้ ำใสโอชิโนะฮักไก – พักออนเซ็น   ( กินขำปูยักษ์ ) 
 

08.00 เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
แล้วเดินทางสู่เมืองโตเกียว 
ชมสู่ วัดอำซำกุสะ หรือวัดเซนโซจิ เป็นวัดที่มีความ

วนัที ่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัที ่26 ม.ีค. 62 XJ600 ดอนเมือง (DMK) นาริตะ  ( NRT( 23.55 08.00 

วนัที ่30 ม.ีค. 62 XJ607 นาริตะ  ( NRT( ดอนเมือง (DMK) 20.15 01.25 

http://bit.ly/2NMk5YE


ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชาวญี่ปุ่นนับถือตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงปัจจุบัน ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า
ขนาด 5.5 ซม.ผู้คนมักหลั่งไหลมากราบไหวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ วัดแห่งนี้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์มาก ก่อนที่จะขอพรต่อเจ้าแม่กวนอิม ให้ทุกท่านล้างมือและปากที่บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ตามความ
เชื่อของคนญี่ปุ่นแล้ว การขอพรจะสัมฤทธิ์ผลเมื่อมือและปากได้ช าระด้วยน้ าที่ใสสะอาดและศักดิ์สิทธิ์
ก่อนขอพร ที่หน้าวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ด้วยความสูง 4.5 เมตร แขวนอยู่ทางเข้าประตู
ด้านหน้าของวัด จากปากทางเข้าวัดจะมีร้านขายของเต็มสองเข้าทางที่เรียกว่า นากามิเสะ สามารถซื้อ
ขนมต่างๆ ชุดยูกาตะ เครื่องรางของของขลังและอ่ืนๆอีกมากมาย  
ถ่ำยรูปกับหอยคอยโตเกียวสกำยทรี (ถ่ายรูปจากด้านนอก ริมแม่น้ าสึมิดะ) 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
ในช่วงบ่ายให้ทุกท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ชินจูกุ ตามอัธยาศัย 
ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งศูนย์รวมสินค้านานาชนิด ทั้งรองเท้ายี่
ห้องโอนชิสึกะ ไนกี้ อะดิดาส และร้านมัตสึโมโตะ และ
สินค้าอ่ืนอีกมากมาย ให้ทกุท่านได้เลือกซ้ือ  

 

 

 

 
จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดชิสึโอกะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ
ฟูจิใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. พาทุกท่านชมชม 
หมู่บ้ำนบ่อน้ ำใสโอชิโนะฮักไก เป็นแหล่งน้ าบริสุทธิ์ที่ไหล
มาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่ประกอบด้วยบ่อน้ า 8 บ่อ โอชิโนะ
ฮักไกตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะและทะเลสาบ                 
ยามานากะโกะ เมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ าทั้ง 8 บ่อ
เกิดจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากเขาฟูจิ
ผ่านหินลาวาที่มีรูพรุน ท าให้บ่อน้ าที่นี่มีน้ าใสสะอาดเป็นพิเศษ ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าบ่อน้ านี้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อได้ดื่มน้ านี้แล้วจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ 
เม่ือได้เวลำอันสมควรแล้วพำทุกท่ำนเข้ำพักโรงแรมออนเซ็น และทำนอำหำรม้ือเย็นในโรงแรม              
มีขำปูยักษ์ให้ทำนได้มีอ้ัน 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำในห้องอำหำรของโรงแรม (ทำนขำปยูักษ์แบบไม่อ้ัน)  
พักที่ โรงแรม  New Star Yamanakako Hotel หรือเทียบเท่ำ   

 
วันที่ 28 มีนำคม 2562 ภูเขำไฟฟูจิ – สวนสันติภำพ – สวนซำกุระอุเอะโนะ -ช้อปปิ้งตลำดอะเมโยโกะ และตึกม่วงทำเค

ยะ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำในห้องอำหำรของโรงแรม 

เช็คเอาท์น าสัมภาระขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว พาทุกท่านขึ้นเขาฟูจิชั้นที่ 5 ซึ่งเป็นภูเขาทรงกรวยที่สง่างาม
ยังคุกรุ่นดับไม่สนิท มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ภูเขาไฟฟูจิสูง 3,776   เมตร ชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่สามารถ           
น ารถยนต์ขึ้นไปชมเขาฟูจิได้อยู่ที่ความสูง 2,556 เมตร 
(กำรขึ้นเขำฟูจิ แล้วแต่สภำพดินฟ้ำอำกำศอ ำนวย ถ้ำ
วันไหนหมอกลงจัด จะไม่สำมำรถขึ้นเขำได้) เมื่อขึ้นเขา



แล้วน าทุกท่านนมัสการเทพ               บนเขา ซึ่งเป็นเทพปกป้องภูเขาฟูจิชื่อ เทพเจ้ำโคมิตำเกะ  
จากนั้นพาทุกท่านชม สวนสันติภำพ ที่แห่งนี้เป็นสวนธรรมชาติ โดยเฉพำะช่วงที่ไปเป็นช่วงซำกุระ
บำนพอดี จะมีทิวทัศน์ที่สวยงำมมำก ที่สวนนี้สามารถ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิอันงดงามได้ทั้งหมด สวนนี้ตั้งอยู่บน
เนินเขาในเมืองโกเทมะ สัญลักษณ์ของสวนนี้คือเจดีย์สี
ขาว ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า โดย
ได้รับมอบจากนายกรัฐมนตรีเนห์รูของประเทศอินเดีย 
นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยม ในฤดูใบไม้ผลิ
สามารถชมดอกซากุระ  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 จากนั้นเดินทางเข้าโตเกียวพาทุกท่านถ่ำยรูปและ

เพลิดเพลินกับสวนซำกุระที่บำนงำมสะพรั่งท่ำมกลำง
อำกำศที่เย็นสบำย ที่สวนอุเอะโนะ ในหนึ่งปีซากุระที่
โตเกียวจะเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี โดย
จะบานประมาณ 7-10 วัน ชาวญี่ปุ่นจะน าเสื่อมาปูและ
เฉลิมฉลองทานอาหารคุยกันอย่างสนุกสนานใต้ต้นซากุระ
ที่บานสะพรั่ง ช่วงดอกซากุระบานเต็มต้นนี้ ชาวญี่ปุ่น
เรียก เทศกำลนี้ว่ำ “ฮำนำมิ” ซึ่งหมายถึงเทศกาลการชมดอกซากุระซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่
โบราณดั้งเดิม โดยซากุระ จะบานตั้งแต่ทางใต้คิวชูจนถึงทางเหนือเกาะฮอกไกโด  

 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นให้ทุกท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ตลำดอะเมโยโกะและตึกม่วงทำเคยะ ซึ่งทั้งสองแห่งนี้เป็น                  

ที่ขายของถูกของเมืองโตเกียว ที่ตึกม่วง หรือทาเคยะ เป็นที่ขายส่งสินค้าราคาถูกทุกชนิด ตั้งแต่ 
อาหาร เสื้อผ้า เครื่องส าอาง รองเท้า และไม้กอล์ฟมีทุกยี่ห้อที่คนญี่ปุ่นนิยมใช้ และขนม กาแฟ ต่างๆ 
โดยเครื่องส าอางจะแยกไปอีกหนึ่งตึก ซึ่งสามารถเดินไป ถัดจากตึกม่วงไปนิดเดียว 

 ตลำดอะเมโยโกะ ขายผลไม้สด ตามฤดูกาลและหอยเชลล์แห้ง เห็ดหอมแห้งราคาถูกมาก ทุกท่าน
สามารถซื้อหาได้จากตลาดนี้ 

ค่ ำ                           อิสระอำหำรค่ ำตำมอัธยำศัย 
                               เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว พาทุกท่านเข้าเช็คอินโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
พักทีโ่รงแรม                Marroad Internation Hotel Narita หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 



วันที่29 มีนำคม 2562             อิสระตำมอัธยำศัย 1 วันเต็ม                   
 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำในห้องอำหำรของโรงแรม 
อิสระหนึ่งวันเต็มๆ ตำมอัธยำศัย ทุกท่านสามารถนั่งรถไฟ 
หรือบัสเข้าเมืองโตเกียวได้ สถานที่เที่ยวในโตเกียว เช่น  โอ
ไดบะ ชินจูกุ  ฮาราจูกุ อะคิฮาบะระ หรือเที่ยวเมืองคาวาโก
เอะ หรือ เที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ค่าใช้จ่ายในวันนี้ทุกท่าน
จ่ายค่าเดินทางและค่าชมเข้าชมสถานที่เอง)โดยจะมีไกด์พา
ไปหรือแนะน าสถานที่ให้         

เที่ยง/ค่ า                    เพื่อควำมอิสระอย่ำงต่อเนื่องไม่มีกำรบริกำรอำหำรเที่ยงและค่ ำ 
พักโรงแรม                   Marroad Internation Hotel Narita    หรือเทียบเท่ำ 
 
วันที่ 30 มีนำคม 2562  สนำมบินนำริตะ  
 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำในห้องอำหำรของโรงแรม 
11.00   (อิสระช่วงเช้ำและบ่ำย) น ากระเป๋าฝากไว้ที่โรงแรม พำทุกท่ำนนั่งชัตเตอร์บัสโรงแรมไปช้อปปิ้งที ่

 ห้ำงอีออน 
เที่ยง อิสระตำมอัธยำศัย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วเดินทางสู่ สนำมบินนำริตะ 
16.00   เดินทางสู่ สนำมบินนำริตะ 
16.20   ถึง สนำมบินนำริตะ 
20.15    ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Air Asia  เที่ยวบินที่ XJ607 

 
วันที ่31 มีนำคม 2562  สนำมบินนำริตะ - สนำมบินดอนเมือง 
 

01.00   ถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ  พร้อมควำมประทับใจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคาเป็นหลัก 
 
อัตราค่าบริการ**บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีการท่องเที่ยว** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ห้องละ 
2 – 3 ท่ำน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

26 - 31/มีนำคม/2562 28,900- 6,500 บำท/3คืน 

**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท** 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ท่าน 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสายจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
 



 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ พร้อมคณะ                        
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
- ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    
- ค่ารถรับ – ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
- ค่าท่ีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน 
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)     

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม    

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (รัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต,       
ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้องรวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือจากรายการ(กรุณสอบถามจากหัวหน้าทัวร์
ก่อนการใช้บริการ  

- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ท่าน 
- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพรารัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะ

พ านักระยะสั้นประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า 24 ชั่วโมง หลังการจอง จ านวน 10,000 บาท/ท่าน เพื่อส ารองที่นั่ง 
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน  



         กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ข าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบตามก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน 
         ถูกปฎิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเทียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดพลาดของบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฎิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง  

6. หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดั้งนั้นทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านายของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 

เงื่อนไขยกเลิกการเดินทาง 
1. ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง)จะต้องแฟ๊กซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือแจ้งย
แกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักสร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)จะต้อง
แฟ๊กซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้า
สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้ว เนื่องในการเตรียมการจดการน าเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า  Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ทั้งหมด 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฎิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 



3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 
10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีจะให้บริการต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


