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อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนําท่านท่องเที่ยวกับช่วงเวลาสุดพิเศษ

เส้นทางที่จะชวนให้คุณหลงเสน่ห์ดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมภูเขา

ไฟฟูจิ เจดีย์ชูเรโตะ เยือนไซตามะ สัมผัสเมืองเก่าลิตเต้ิล เอโดะ

ชมความงามซากุระโตเกียว สวนอุเอะโนะ พร้อมไหว้พระขอพร

วัดดังอาซากุสะ ช้อปป้ิงแบบจุใจชินจูกุ อิออน นาริตะ

สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมท่ีพัก อาหารเมนูพิเศษ

และการบริการระดับพรีเมี่ยม

อิมเมจ ฮอลิเดย์ แล้วคุณ...จะรักเรา



กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

วันแรกของการเดินทาง

20.00 น. คณะพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2

ROW D สายการบิน ไทย แอร์ เวย์ พบเ จ้าหน้า ท่ีอิม เมจ ฮอลิ เดย์ ต้อนรับและอํานวย

ความสะดวก

23.55 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน ไทย แอร์เวย์

เที่ยวบินที่ TG642 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)



08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค

สัมภาระของทุกท่านเป็นที่ เรียบร้อย...

นําท่านสูู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮอัน ช่วงปลาย

ศตวรรษที่ 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ได้สร้างข้ึนอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับเทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ วัด

น้ี ถือไ ด้ ว่า เ ป็นวัด ท่ี ศัก ด์ิสิท ธ์ิมากทางด้านการขอพรเ ร่ืองความปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและ

อุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งเร่ืองความรัก หน้าที่การงาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ทเมนูอาหารญ่ีปุ่น

นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบ่ะ เล้าท์เล็ต เอ้าท์เล็ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า

200 ร้าน และศูนย์อาหาร ร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าแฟช่ัน

อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใ ช้ในครัวเ รือน และสินค้าอิ เลกทรอนิกส์ราคาจะตํ่ากว่า ร้านค้าปลีก ท่ีขายท่ัวไปในญ่ี ปุ่น

นอกจากนี้ ร้านค้าที่นี่ ยังมีบริการ Tax Refund สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก THE PRINCE HAKONE LAKE AHINOKO หรือเทียบเท่า

สนามบินนาริตะ–วัดนาริตะซัง ชินโชจ-ิโกเท็มบ่ะ เอาท์เล็ต-ฮาโกเน่

วันที่สองของการเดินทาง



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สดุ ในโลก

แห่งห น่ึง ท่ี มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึง มี หิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดท้ัง ปี ... . นํา ท่าน ข้ึนสัม ผัส

บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอ้ืออํานวย)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ทเมนู เนื้อ/หมูย่างหินภูเขาไฟ

จากน้ันนําท่านชม เจดีย์ชูเรโตะ เจดีย์น้ีต้ังอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกนซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงสันติภาพปี

1963 ซ่ึงจากตัวอาคารหลักของศาลเ จ้าต้องข้ึนบันไดไปเ กือบ 400 ข้ัน เ ป็นเจดีย์ห้า ช้ันบนเนินเขาท่ีสามารถ

มองเห็นภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบาน

นําท่านออกเดินทางสู่ เ มืองโตเกียว สนุกกับการช้อปป้ิง ย่าน ชินจูกุ ย่านช้อปป้ิงท่ีมีความเจริญอันดับหน่ึงของ

โตเกียว ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์รวมถึงร้านขายสินค้าช่ือดังซ่ึงเป็นท่ีนิยมท้ังชาว

ญ่ีปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - เจดีย์ชูเรโตะ - โตเกียว - ชิอปปิ้งชินจูกุ

วันที่สามของการเดินทาง



คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญ่ีปุ่น

ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เ มืองไซตามะ ถือเป็นอีกหน่ึงจังหวัดท่ีมี ช่ือเ สียง ด้วยบรรยากาศท่ีเงียบสงบ ไซตามะเป็นอีกหน่ึง

จังหวัดท่ีมีสถานท่ีท่องเ ท่ียวน่าสนใจอยู่มากมาย นําท่านชม สวนกองเกนโดะ ในจังหวัดไซตามะ มีต้นซากุระ

โดยรวมประมาณ 1,000 ต้น จุดเด่นของท่ีแห่งน้ีคือซากุระสองข้างทางท่ีโน้มก่ิงเข้าหากัน ประสานเป็นอุโมงค์

ซากุระยาวสุดลูกหูลูกตาตลอดระยะทาง 1 กิโลเมตร ให้ ผู้คนได้เดินชมตรงทางเดินตรงกลาง นอกจากนี้ที่นี่ ยัง

เป็นจุดที่สามารถชมทุ่งดอกนาโนะฮานะ หรือดอกเรปซีดซ่ึงมีสีเหลืองสดข้างๆ เนินชมซากุระสีชมพูอีกด้วย

โตเกียว – ไซตามะ - ชมซากุระสวนกองเกนโดะ – เก็บสตรอเบอร์รี่ - คาวาโกเอะ

วันสี่ของการเดินทาง

ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - เจดีย์ชูเรโตะ - โตเกียว - ชิอปปิ้งชินจูกุ

วันที่สามของการเดินทาง



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ทเมนูอาหารญ่ีปุ่น

นําท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ใ ห้ท่านล้ิมรสความอร่อย หอมหวานกับสตรอเบอร่ีจากไร่ ให้ท่านอิ่มอร่อยได้

อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสตอรเบอร่ีสดใน

นําท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นท่ี รู้จักในอีกช่ือหน่ึงว่า ลิตเต้ิล เอโดะ ท่ีน่ีอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ส่ิงก่อสร้างในสมัยเอโดะไว้เป็นอย่างดี ย่านโกดังเก่าท่ีไม่เหมือนใครและสัมผัสบรรยากาศเอโดะด้ังเดิมอีกคร้ัง

บนถนนเก่าสายหลักยังคงมีลูกกวาดและขนมหวานสไตล์ญ่ีปุ่นสมัยเมจิจําหน่าย บนถนนคุระซุคุริของคาวาโก

เอะมีโกดังตั้งเรียงราย ตึกเก่าๆ เหล่านี้ทําให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างออกไปราวกับได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญ่ีปุ่น

ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันสี่ของการเดินทาง

โตเกียว – ไซตามะ - ชมซากุระสวนกองเกนโดะ – เก็บสตรอเบอร์รี่ - คาวาโกเอะ



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว ไกด์แนะนําท่านเดินทางโดยรถไฟ เพ่ือไปเท่ียวย่านดังในโตเกียวและแหล่งช้อปป้ิง อาทิ

ย่านฮาราจูกุ แหล่งช้อปปิ้งมีสไตล์ย่านฮาราจูกุท่านจะพบกับเหล่าวัยรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตัวคอสเพลย์สนุกไปกับการ

แต่งตัวเพลิดเพลินเป็นแฟชั่นของตัวเองที่มีอิสระในการแต่งตัวน่ารักหลากหลายสไตล์

ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าท่ีโด่งดังในกรุงโตเกียว สร้างข้ึนเพ่ือเป็นสถานท่ีบูชาดวงวิญญาณของจักรพรรดิเมย์จิและ

จักรพรรดิ นี โชเกน ในระหว่างช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ศาลเจ้า เมจิได้ ถูก ทําลายลง แต่ภายหลังได้มีการ

บูรณะและสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุ

ย่านชิบูย่า เต็มไปด้วยแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหารท่ีทันสมัย สถานท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม คลับและอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากน้ันยังมีสถานท่ีต่างๆ อาทิ รูปป้ันฮาจิโกะสุนัขผู้ซ่ือสัตย์ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบและสถานท่ีท่ีหากใครมา

เยือนชิบูย่าต้องแวะมาถ่ายรูป

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)

หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ /โตเกียวดิสนีย์ซี เชิญท่านพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์

แห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้พบสัมผัสกับเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความ

มันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACEMOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่น เต้นกับ

SPLASH MOUNTAIN, น่ัง เรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เ ท่ียวบ้านหมีพู ห์ ชําระ เ พ่ิม ผู้ ใหญ่ท่านละ

3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง]

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)

ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

โตเกียว - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

นําท่านสู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงโตเกียว ต้ังอยู่ใจกลางเมือง และที่สําคัญเป็นจุด

ชมดอกซากุระท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง โดยมีต้นซากุระกว่า 1,500 ต้น ท่ีจะออกดอกเบ่งบานพร้อมๆกัน ในช่วง

ต้นเดือน เมษายนของทุกปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ)

นําท่านกราบนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซ่ะคันนอน ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงโตเกียว ซ่ึงเจ้าแม่กวนอิมมี

ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริ โมงิของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เดินเล่นถนนนาคามิเซะ ท่ีท่านจะได้ชม-ช้อป สินค้าของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสินค้าพื้นเมืองญ่ีปุ่น

มากมาย รวมท้ังข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี อาทิ เช่น ร่ม หมวก กระเป๋า เส้ือผ้า ของท่ีระลึก หรือท่านเลือกท่ีจะ

ชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ตเทมปุระ อาหารชื่อดังย่านอาซากุซ่ะ

นําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชม-ซ้ือ สินค้า

จากซุปเปอร์มาร์เก็ต และจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผ้ากระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ

หรือสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้า 6666 ของร้านมือ2 Book-Off สินค้ามือ 2 คุณภาพดีได้รับการการันตีจาก

ทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกมส์ของเล่นเด็ก โมเดล เส้ือผ้า อิสระให้ท่านเลือกช้อปป้ิงต่ออย่างจุใจ... จนได้เวลา

อันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG677

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลาและ

สายการบิน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ

โตเกียว – ชมซากุระสวนสาธารณะอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ – อิออน นาริตะ – สนามบิน

วันที่หกของการเดินทาง



*อัตราค่าบริการสําหรับเดินทาง 10 ท่านข้ึนไป*

ประเภทการเดินทาง ลูกค้าทั่วไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ 112,900. - 110,900. - 111,900. -

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 107,900. - 105,900.- 106,900.-

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม) 102,900.- 100,900.- 101,900.-

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) 97,900.- 95,900.- 96,900.-

พักเด่ียว จ่ายเพ่ิม 30,000.- 30,000.- 30,000.-

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับช้ันทัศนาจรตามเส้นทาง และสายการ

บินที่ระบุในรายการ

2. ค่าท่ีพัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับ

เดียวกัน

3. ค่าอาหาร,ค่าเข้าชมสถานที่และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามรายการระบุ

ไว้ในรายการ

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ ูํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอด

การเดินทาง

5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์

ค่าทําหนังสือเดินทาง

2. ค่าภาษีหักณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

3. ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม



เงื่อนไขการชําระเงิน

“การจอง” กรุณาชําระมัดจําท่านละ 50,000.- บาท

ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ชําระโดยเงินสด

ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ FAX 0-2661-8083)

ช่ือบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน

หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก :

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด

รายละเอียดการชําระเงิน



1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์

ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การ

ท่องเที่ยว

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์

คณะส่วนตัว

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้แก่ลูกค้า

ท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย

รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สําหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ

ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือต๋ัว

เงื่อนไขการรับบริการ (1)



หรอชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการ

ท่องเท่ียวใด ๆ ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่าน

ยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุ

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณี

ท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของ

บริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

17. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

18. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตําแหน่ง

ท่ีน่ังได้เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่

คณะที่สายการบินจัดให้มา

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

20. เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

เงื่อนไขการรับบริการ (2)


