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NT170
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ฟจู ิลอ่งทะเลสาบคาวาคจูโิกะ ชมใบไมเ้ปลยีนส ี5 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

MOTOSU VIEW HOTEL  , NARITA GARDEN HOTEL  , SHINJUKU LISTEL HOTEL

ภูเขาไฟฟจู ิชมความสวยงามทธีรรมชาตทิรีูจั้กไปทวัโลก ขนึภูเขาไฟฟจู ิชนั 5  
โอชโินะ ฮกัไก  หมูบ่า้นน ้าํศักดสิทิธ ิ

ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวาคูจโิกะ ออนเซนทสีามารถมองเห็นววิภูเขาไฟฟจูทิสีวยงามไดอ้ยา่งชดัเจน 
อาบน้าํแรส่ปารสีอรท์สไตลญ์ปีุ่ นแท ้ๆ  

เจดยีเ์ชรโูตะ เจดยี ์5ชนั 
นงักระเชา้คาจคิาจ ิ ชมววิใกลย้อดภูเขาเทนโจ 

ถนนอโิชนามกิ ิ(ชมใบไมเ้ปลยีนส)ี  ถนนสายแป๊ะกว๊ย
อสิระชอ้ปปิงชนิจูกุ และ ออิอน  

วดันารติะ สักการะเทวรปูฟโุดเมยีวโอ 
ทวัรเ์สรมิดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมในค่าทวัร)์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนินารติะ



21.00 น.
กรุ๊ปทัวรพ์รอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 แถว D เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย
เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับดแูลดา้นเอกสาร เช็คอนิและสมัภาระในการเดนิทาง

23.50 น.
เหริฟ้าสู ่ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 642

วนัท ี2
สนามบนินารติะ - ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 - โอชโินะ ฮกัไก - ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวาคจูโิกะ - ออนเซน

08.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิทมีคีวามสงูเหนือจากระดับน ้าํทะเล 3,776 เมตร
ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนงึของประเทศญปีุ่ น
ทังยังเป็นจดุมุ่งหมายของนักทอ่งเทยีวตา่งชาตทิมีาเยือนญปีุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขนึสู ่ชนัท ี5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ)

เดนิทางสู ่โอชโินะฮกัไก เป็นสถานททีอ่งเทยีวโดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพนืหลังสฟ้ีาและใบไมเ้ปลยีนส ีสเีหลอืง แดง สม้
เป็นภาพทสีวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็ก  ๆประกอบดว้ยบอ่น ้าํ 8 บอ่ในโอชโินะ ตังอยู่ระหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะ
กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่น ้าํทัง 8 นีเป็นน ้าํจากหมิะทลีะลายในชว่งฤดรูอ้น
ทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทมีรีูพรุนอายุกวา่ 80 ปี ทําใหน้ ้าํใสสะอาดเป็นพเิศษ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวากูจโิกะ เป็นทะเลสาบทเีดนิทางไปถงึไดง้า่ยทสีดุในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภเูขาไฟฟจูิ
ซงึมกีารเชอืมตอ่จากโตเกยีวดว้ยรถไฟ และรถบัส พนืทบีรเิวณชายฝังทศิตะวันออกของทะเลสาบเป็นทพัีก
และออนเซนทสีามารถมองเห็นววิภเูขาไฟฟจูทิสีวยงามไดอ้ย่างชดัเจน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อมิอรอ่ยกบัขาปูยกัษ ์แบบไมอ่นั) 

นําทา่น อาบน ้าํแร่สปารีสอรท์สไตลญ์ปีุ่ นแท ้ๆ  ทเีรียกวา่ “ออนเซ็น” เพอืสขุภาพและผวิพรรณทดีี

ทพีกั
MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เจดยีเ์ชรูโตะ - นงักระเชา้คาจคิาจ ิ- ถนนอโิชนามกิ ิ(ชมใบไมเ้ปลยีนส)ี - ชนิจกูุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เจดยีเ์ชรูโตะ เป็นเจดยีห์า้ชนับนเนนิเขาทสีามารถมองเห็นเมอืงฟจูโิยชดิะและภเูขาไฟฟจูใินระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจนและงดงาม
เจดยีนี์ตังอยู่บนศาลเจา้อาราครุะเซนเกน ซงึถูกสรา้งขนึเพอืระลกึถงึสนัตภิาพปี 1963 ซงึจากตัวอาคารหลักของศาลเจา้ตอ้งขนึบันไดไปเกอืบ 400
ขัน ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของภเูขาไฟฟจูริ่วมกับเจดยีห์า้ชนั 

นําทา่นนัง กระเชา้คาจคิาจ ิภเูขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชอืมตอ่ชายฝังตะวันออกของทะเลสาบคาวากจูโิกะ
กับดาดฟ้าชมววิใกลย้อดภเูขาเทนโจ (Mount Tenjo) สงูประมาณ 1,000
เมตรเหนือระดับน ้าํทะเลทมีทัีศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบดา้นลา่งรวมกับภเูขาไฟฟจู ินักทอ่งเทยีวทตีอ้งการความทา้ทาย
มเีสน้ทางเดนิป่าจากดาดฟ้าชมววิลงเนนิไปยังสถานีกระเชา้ดา้นลา่ง ใชเ้วลา 30 นาที

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย



นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนอโิชนามกิ ิ(ชมใบไมเ้ปลยีนส)ี ถนนสายแป๊ะก๊วย ถนนทเีรียงรายไปดว้ยตน้แปะก๊วย
ซงึถอืเป็นสญัลักษณ์ของมหาวทิยาลัยถูกสรา้งขนึเมอืปีพ. ศ. 2449 โดยมแีปะก๊วยมากมายเรียงราย จนไดช้อืวา่เป็นถนนสายแป๊ะก๊วย
ทนีีจะเป็นไฮไลทสํ์าคัญ ของฤดใูบไมร้่วง ทมีคีวามงดงามเป็นอย่างมาก

ย่านชอ้ปปิง ชนิจกูุ ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองเลน่เกมส์
หรือสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่น เครืองสําอางยีหอ้ดังของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆ

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระชอ้ปปิงในเมอืงโตเกยีวหรอืทวัรเ์สรมิดสินยีแ์ลนด ์เดนิทางโดยรถไฟ ไมร่วมคา่รถไฟ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเต็มวนัหรอื 

ซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เชญิทา่นพบกับความอลังการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย
ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครืองเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่
ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กับ SPLASH
MOUNTAIN, นังเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทยีวบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS,
เขา้ไปอยู่ในโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูททีา่นชนืชอบของ WALT DISDEY 
**ราคา ผูใ้หญ ่ทา่นละ 2,800 บาท 
**ราคา เด็ก 4-11 ปี ทา่นละ 2,300 บาท 

สําหรับทา่นทเีลอืกทจีะ อสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศก ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง
หรือชอ้ปปิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บปิงชอืดัง
ยา่นฮาราจกูุ ทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทเีป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว
ตามสไตลวั์ยรุ่นญปีุ่ นเพลดิเพลนิกับการชอ้บปิงกับรา้นคา้หลากหลายสองฝังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด
ยา่นชบิูยา่ ย่านวัยรุ่นชอืดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับแฟชนัทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย
มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชอืดังทเีป็นสญัลักษณ์ของย่านนัน
* เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค่าํ *

ทพีกั
NARITA GARDEN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
วดันารติะ - ออิอน ชอ้ปปิง - สนามบนินารติะ - กรุงเทพ ฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ เป็นวัดทมีชีอืเสยีง ผูค้นใหค้วามเคารพนับถอืและมาสกัการะมากกวา่ 10 ลา้นคนตอ่ปี
วัดแหง่นีสรา้งเสร็จเมอืเดอืนกมุภาพันธ ์ปี ค.ศ. 940 จดุเดน่ของวัดแหง่นี คอื เทวรูปฟโุดเมยีวโอ ซงึเป็นเทพระดับสงูของลัทธชินิกอน
แกะสลักถวายโดย โคโบไดช ิตามคําสงัของจักรพรรดซิากะ

เทยีง
อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย
ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงใน หา้งออิอน ศนูยร์วมแหง่สนิคา้ชนันํานานาชนดิ อาท ินาฬกิา, กลอ้ง, กระเป๋า รองเทา้, เสอืผา้ เป็นตน้ และยังม ี“รา้น



100 เยน” สนิคา้ทมีคีณุภาพดจีากประเทศญปีุ่ นแตร่าคาแสนจะถูก อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกับการ “เลอืกชม และซอื” สนิคา้ตามอัธยาศัย 
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ

17.25 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 677

21.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี3 เมษายน 2562 เวลา 17:47 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบั ชันทัศนาจรตามเสน้ทางรายการทรีะบุเท่านัน

• ราคานรีวมภาษนี ้าํมนั ณ. วันท  ี17 ก.ค. 2560 และ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัภาษนี ้าํมนัขนึ หากทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพมิเตมิ
โดยทางบรษิทั จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกตวัเครอืงบนิ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่พาหนะรบัสง่ตามรายการนําเทยีวทรีะบุเท่านัน

• คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านตอ่หอ้งตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่อาหาร เครอืงดมืตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่ขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบน ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กก.

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (หมายเหต.ุ..อาย ุ6 เดอืน – ไมถ่งึ 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี
คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิ ทา่นละ 500,000 บาท ...)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืในรายการ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืและอาหารทสีงัเพมิเตมิจากรายการททีางบรษัิทฯ จัดให ้เป็นตน้

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณนี ้าํหนักเกนิกวา่สายการบนิกาํหนด คอื 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ธรรมเนยีมในการยนืใบอนญุาตสาํหรบัคนตา่งดา้วทกีลบัเขา้ประเทศ

• คา่ภาษีน ้าํมนัททีางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิ หรอืมกีารเปลยีนแปลงกะทันหนั

• ทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ 2,000 เยน

• คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% ซงึตอ้งจา่ยเพมิจากราคาคา่ทวัร ์

เงอืนไขการชําระเงนิ

• เมอืท่านทําการจองทัวรก์บัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจําคา่ทัวรท์่านละ 10,000-20,000 บาท (ขนึอยูก่บัช่วงเวลาทเีดนิทาง
หรอืกฎของสายการบนิ) 

• สว่นทเีหลอืตอ้งชําระทังหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันทําการ

เงอืนไขการยกเลกิ

***กรณุาพจิารณาเงอืนไขตา่งๆ และเงอืนไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นทา่นทําการจองทวัร*์**
• หากท่านไดท้ําการจองทัวร ์ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงอืนไขทุกอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-30 วัน หกัคา่มดัจํา

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วันหกัคา่ใชจ้่าย 50 % ของราคาทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร์



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-7 วันหกัคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร์

• ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีหกัคา่ใชจ้่าย 100%

*** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด***

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ
และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ (กรณตีวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพัีก
•  เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ
3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

•  กรณมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนักงานยกกระเป๋า (Porter)
•  สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class
Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ)

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• กรณทีตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทสีมัภาระน ้าํหนักเกนิ (ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ)

• ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร

หมายเหต.ุ(สําคญัมาก ผูโ้ดยสารทเีดนิทางตอ้งรับทราบ และยนิยอม กอ่นการเดนิทาง)
• รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนัดหยดุงาน
การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซงึเป็นเหตกุารณท์เีหนอืการควบคมุจากทางบรษัิททัวรฯ์)
โดยทางบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั

• หากท่านยกเลกิทัวร ์เนอืงจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทังๆ ทสีายการบนิ
หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น

• หากสถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ย
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายไปแลว้

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณดีงันี
• ** กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามททีางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง

• ** กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

• ** กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

(ซงึทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น หากเกดิเหตกุารณด์งักลา่ว)
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