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วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 
กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาคุระ – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5  
BANGKOK – NARITA AIRPORT – GREAT BUDDHA of  KAMAKURA – 
MOUNT FUJI (5th FLOOR)  

     
FUJISAN STATION 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

2 

สัมผสัประสบการณ์น่ังพาราไกลด์ดิง้ ชมภูเขาไฟฟูจิจากมุมสูง –  
พพิธิภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – ใส่ชุดกิโมโนถ่ายภาพกับวิวฟูจิ – โตเกียว 
PARAGLIDING EXPERIENCE – IYASHINO SATO VILLAGE MUSEUM – 
KIMONO EXPERIENCE - TOKYO 

    
HOTEL KEIHAN 

ASAKUSA หรือเทียบเท่า 

3 

เมืองโบราณคาวาโกเอะ – โตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตีโ้ตเกียว  
ย่านชินจูกุ – บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างระดับพรีเมี่ยม Rokkasen 
KAWAGOE ANCIENT TOWN – TOKYO – ODAIBA – DIVERCITY 
TOKYO PLAZA – SHINJUKU – YAKINIKU DINNER @ ROKKASEN 

    
HOTEL KEIHAN 

ASAKUSA หรือเทียบเท่า 

4 
ย่านอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
UENO–AMEYOKO SHOPPING STREE –NARITA AIRPORT-BANGKOK 

     - 

กําหนดเดนิทาง : เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563 
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

GROUP & GO JAPAN 
TOKYO – FUJI PARAGLIDING 

4 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
52,900.- 



 2   

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาคุระ – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5   
 

…… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 สายการบินตามท่ีท่านเลือก 
…… น. ออกเดินทางสู่ นาริตะ โดยสายการบินและเท่ียวบินท่ีท่านเลือก 
…… น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 (เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

เจ้าหน้าท่ีชูป้ายรับท่ีสนามบิน เดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD นาํท่านสู่ เมืองคามาคุระ   

เชิญท่านขอพร หลวงพ่อโตคามาคุระ หรือท่ีได้รับการขนานนามว่า “Great Buddha of Kamakura” เป็น
พระพุทธรูปท่ีสําคญัท่ีสุดในเมืองคามาคุระ ประดิษฐานอยู่บนลานกลางแจ้งในวดัโคโตะกุอิน (Kotokuin 
Temple) พระพุทธรูปไดบุตซึมีความสูงถึง 13.35 เมตร นํ้าหนกั 95 ตนั เป็นพระพุทธรูปท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ในญ่ีปุ่น รองจากหลวงพอ่โตแห่งวดัโทไดจิ เมืองนารา  
 

 

 

 

  
   
 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร แนะนําเมนู อุด้ง ของขึน้ช่ือของคามาคุระ 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทยัและยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดใน

โลกแห่งหน่ึง มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร นําท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกล่ินอายอย่างใกล้ชิดท่ีช้ัน 5 
บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (การข้ึนชมข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขา
ไฟฟูจิตามอธัยาศยั  

 

 

 
  
 

อิสระรับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย  
 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  FUJISAN STATION HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสอง สัมผสัประสบการณ์น่ังพาราไกลด์ดิง้ ชมภูเขาไฟฟูจิจากมุมสูง – พพิธิภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ –  
                              ใส่ชุดกิโมโนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ – กรุงโตเกียว  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เจ้าหน้าท่ีรอรับท่านท่ีล็อบบีโ้รงแรม นําท่านเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD 
 นาํท่านเดินทางสู่ ท่ีราบสูงอะซะกิริ บนเชิงเขาฟูจิฝั่งตะวนัตก เป็นสถานที่จ ัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ 

มากมายรวมถึงสถานที่ตั้ งแคมป์ ความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาไฟฟูจิทาํให้ที่ราบสูงอะซะกิริมีช่ือเสียง
ด้านอุตสาหกรรมฟาร์มโคนมเป็นอย่างมาก แนะนาํให้ท่านลองชิมชีสอร่อยๆ และซอฟต์ครีมแบบ
เขม้ขน้  นอกจากน้ีบริเวณดังกล่าวยงัเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่สามารถเก็บภาพภูเขาไฟฟูจิได้อย่าง
สวยงาม สัมผัสประสบการณ์เล่นร่มร่อน หรือ พาราไกลด์ดิง้ (Paragliding) โดยมีครูฝึกผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล
ท่านตลอด ตั้งแต่ขั้นตอนการแนะนํา และการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆตลอดการเล่น เพื่อให้ท่านได้เพ่ือชม
ทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิในมุมสูงอยา่งเตม็ท่ี (การเล่นพาราไกลดด้ิ์งข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
 
 
 
 
 
  รับประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย นาํท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่ บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ พิพิธภณัฑ์ท่ีจาํลองบา้นทรงหลงัคามุงจากแบบโบราณของ

ญ่ีปุ่น เบ้ืองหลงัคือฉากภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทิศตะวนัตกของ
ทะเลสาบไซโกะ ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลงัคา ท่ีไดรั้บการดดัแปลงใหเ้ป็นร้านคา้ ร้านอาหาร พิพิธภณัฑ ์
และแกลเลอร่ี ซ่ึงแต่ละหลงัก็จะมีความเช่ียวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมท่ีต่างกนั เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา ธูป ผา้ทอ 
ร้านนํ้ าชาและร้านอาหาร จากนั้นให้ท่านได ้ใส่ชุดกิโมโนเดินเล่น ถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟูจิและบรรยากาศยอ้น
ยคุของหมู่บา้นเป็นท่ีระลึกอีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางความเจริญ 
การเงิน เศรษฐกิจ การคมนาคม และแสงสีความบนัเทิงทุกรูปแบบ  
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  รับประทานอาหารคํา่อิสระตามอัธยาศัย 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL KEIHAN ASAKUSA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม เมืองโบราณคาวาโกเอะ – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ –  ย่านชินจูกุ – บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างระดบัพรีเมี่ยม Rokkasen 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เจ้าหน้าท่ีรอรับท่านท่ีล็อบบีโ้รงแรม นําท่านเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD 
  นาํท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ  ชมเมืองเก่า ซ้ือขนมโบราณ และตามกล่ินมนัหวานอนัแสนหอมหวนกนัท่ี 

เมืองโบราณคาวาโกเอะ เมืองสุดน่ารักฉายา “ลิตเติล้เอโดะ” เดินเล่นชมบรรยากาศยอ้นยคุยา่น Kurazukuri ท่ีมี
โกดงัเก่าแก่ซ่ึงถูกสร้างข้ึนมาตั้งแต่ในสมยัเอโดะเรียงรายกนัยาวตลอดระยะทาง 700 เมตรสมยัก่อนจะเป็น
สถานท่ีเก็บกกัเสบียงอาหารเพ่ือส่งไปให้เมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบนั) แต่ในปัจจุบนัไดถู้กเปล่ียนเป็น
ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกและสถานท่ีท่องเท่ียวอนัมีช่ือเสียงของเมืองคาวาโกเอะ แนะนาํร้าน
ขนมท่ีทาํจากมนัหวานสีเหลืองและสีม่วงอนัเป็นผลิตภณัฑ์ข้ึนช่ือประหน่ึง OTOP ของเมืองน้ี ส่ิงท่ีน่าสนใจ
อีกอย่างคือ Toki no kane หอระฆงัคู่บา้นคู่เมืองของย่านน้ี เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนสมยัเอโดะ โดย
สร้างข้ึนมาเพื่อใชตี้บอกเวลาในสมยัอดีต และในช่วงปีค.ศ 1893 หอระฆงัน้ีถูกไฟไหมจึ้งถูกสร้างข้ึนมาใหม่
ใหเ้ราไดช้มกนัในปัจจุบนั  

 

 

 

 
 รับประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงโตเกียว แวะชม ย่านโอไดบะ (Odaiba) ยา่นเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลข้ึนมา

เป็นเกาะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 เกาะน้ีเป็นท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไป
ไม่ไดใ้ห้เป็นไปไดข้ึ้นมา ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายชนิดท่ี ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตีโ้ตเกียว ซ่ึง
ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกบักนัดั้มตวัใหม่ RX-0 Unicorn  
ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีร้านคา้สาํหรับคอกนัดั้ม อยา่งกนัดั้มคาเฟ่และใหม่
ล่าสุดท่ีเปิดตวัเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านมากบั Doraemon Future Depar tment Store ข้ึนช่ือว่าเป็น 
ร้านคา้ของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึงประกอบดว้ยโซนร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้ลิขสิทธ์ิทั้งหมด
ของโดราเอมอนและเพื่อนๆ รวมถึงมีสินคา้หายากท่ีมีวางจาํหน่ายเฉพาะท่ีน่ีเท่านั้น เรียกไดว้่ามีสินคา้ให้
แฟนๆ ไดเ้ลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจเลยทีเดียว  ว่ากนัว่า น่ีคือสถานท่ีท่ีเหล่าสาวก “โดราเอม่อน” ควรมาเยือนสัก
คร้ังในชีวิต เพราะจะได้สัมผสักับประสบการณ์สุดพิเศษ ราวกับยกออกมาจากการ์ตูน ไม่ว่าจะเป็นโซน 
“Secret Gadgets Lab” ท่ีจาํลองบรรยากาศภายในให้ผูม้าเยือนรู้สึกราวกบัว่ากาํลงัไดส้ัมผสักบัของวิเศษท่ี
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ออกมาจากกระเป๋าของโดราเอม่อนอยา่งท่ีปรากฏอยูใ่นเร่ือง รวมถึงโซน “Customization” ท่ีให้แฟนๆ ของ
โดราเอม่อนได ้สร้างของวิเศษ ท่ีจะมีเพียงหน่ึงเดียวเป็นของตวัเองอีกดว้ย 

   
 
 
 
 
 
 
 จากนั้ นนําท่านช้อปป้ิง ย่านชินจูกุ ย่านความเจริญอันดับหน่ึงของโตเกียว ศูนย์รวมร้านค้าหลากสไตล์

อยา่งเช่น ร้าน 100 เยน  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนดเ์นม
ดงั อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 
รองเทา้เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่น ไม่วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ Rokkasen Yakiniku Restaurant  พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างระดบัพรีเมี่ยม ท่ีมีทั้ง

อาหารทะเล กุง้ ปลาหมึก หอยเชลส์ ขาปู เน้ือหมู เน้ือไก่และเน้ือววัคุณภาพดี  
 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL KEIHAN ASAKUSA หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัท่ีส่ี  ย่านอุเอโนะ – ถนนอะเมโยโกะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เจ้าหน้าท่ีรอรับท่านท่ีล็อบบีโ้รงแรม นําท่านเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD  

นาํท่านสู่ ย่านอุเอโนะ แหล่งท่องเท่ียวทรงเสน่ห์ท่ีสามารถสัมผสักบัธรรมชาติอย่างสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่เป็นแล่งชมวากุระช่ือดงัในช่วงฤดุใบไมผ้ลิ แถมยงัอบอวลไปด้วยกล่ินอาย 

 แห่งวฒันธรรมอย่างพิพิธภณัฑ์ศิลปะและพิพิธภณัฑ์สถานอีกด้วย ที่น่ีมีทั้งถนนร้านคา้สุดคึกคกัและ
แหล่งสัมผสัศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่น ทาํให้ที่น่ีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดครึกคร้ืนที่ไม่ว่า
ใครก็สามารถเพลิดเพลินได้ไม่มีเบ่ือ เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ถนนอะเมโยโกะ เป็นแหล่งชอป
ป้ิงในย่าน Ueno ท่ีละลายทรัพยน์ักท่องเท่ียวไดดี้ ลกัษณะร้านในตลาด Ameyoko จะเป็นตึกแถวสองขา้ง
ทางเดิน ขนานคู่ไปกบัรางรถไฟ JR สาย Yamanote Line ยาวไปประมาณ 500 เมตร มีของขายมากมาย มีทั้ง
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ร้านขายอาหารสด อาหารแหง้ ผลไม ้เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ ร้านขายเคร่ืองสาํอาง ของใช ้ร้านอาหาร 
ขนม และร้านคา้อีกสารพดั รวมกนักวา่ 400 ร้าน เรียกวา่เป็นแหล่งรวมของถูกท่ีตอ้งมาแวะชอ้ปป้ิงกนัท่ีน่ี  

 

 

 
 
  

รับประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอัธยาศัย 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั  
......... น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเท่ียวบินท่ีท่านเลือก  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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อัตราค่าบริการ/ท่าน 

เดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน   

กําหนดการเดนิทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 5 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

ช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม 2563 52,900.- 47,900.- 7,500.- 

**หากเดนิทางตรงกับวนัเสาร์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 1,000 บาท 

 

อัตรานีร้วม  
 ค่าบริการ Private Tour ค่ารถยนตส่์วนตวั (Toyota Alphard) พร้อมคนขบัพูดไทย (Driver Guide) นาํเท่ียวตามระบุใน

รายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีนํ้ามนั / ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าญ่ีปุ่น (กรณีตอ้งยืน่วีซ่า)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปไกด ์(ตามแต่ท่านเห็นสมควร) 
 
ข้อควรทราบ :  
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
 บริการ Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย  มีคนขบัรถพดูภาษาไทยเท่านั้น  
 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถ

ของท่านและทีมฯ 
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน 
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 การใชร้ถในการรับส่งสนามบินและวนัท่ีท่องเท่ียว จะใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารเท่านั้น หากตอ้งการเดินทาง
นอกเหนือจากเส้นทางดงักล่าวตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบก่อนการเดินทาง  

เง่ือนไขการเดนิทาง 
 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป กรณีจาํนวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีกาํหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อเสนอราคาอีกคร้ัง 
 สําหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนทาํการออกตัว๋ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

การสํารองท่ีน่ังและชําระเงิน 
 ยืนยนัการสํารองท่ีน่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง  
 ชาํระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการสาํรอง 
 กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินชาํระเงิน 70 % หลงัจากยนืยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชาํระล่วงหนา้ 21 วนัก่อน

เดินทาง  
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
 หลังจากสํารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพื่อดาํเนินการยืน่ขอวีซ่า (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวีซ่า) 
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้าํระเงินมดัจาํในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
 อน่ึงเม่ือท่านไดย้นืยนัใหท้างบริษทัฯ กระทาํการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยนืยนัการสาํรองหอ้งพกัให้กบัโรงแรมแลว้หาก

มีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถทาํรีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันดต์ามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จาํนวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบิน 
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 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวีซ่าไดท้นัตาม
กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ี
ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง
จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

 
โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ชาํระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 


