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FREE WIFI ON BUS มนี ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

     โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ สนำมบนิดอนเมอืง     

2 สนำมบนินำรติะ-วดัอำซำกุสะ-ถนนนำกำมเิซะ 
ผำ่นชมโตเกยีวสกำยทร-ีวนอุทยำนฮำโกเน-่

ลอ่งเรอืโจรสลดั 

   FUJI HOTEL  
หรอืเทยีบเทำ่  

(ออนเซ็น+บุฟเฟ่ตข์ำปู) 
3 ภูเขำไฟฟูจ ิ(ช ัน้5)-ศำลเจำ้โดมทิำเคะ - ศูนย์

วฒันะธรรมชงชำ-โอไดบะ-ไดเวอรซ์ติ ี ้
   NARITA HOTEL  

หรอืเทยีบเทำ่  

4 นกิโก-้ทะเลสำบชูเซนจ-ิน ำ้ตกเคะงอน-สะพำนแดง

ชนิเคยีว-ศำลเจำ้โทโชกุ-ออิอนมอลล ์

   NARITA HOTEL  
หรอืเทยีบเทำ่ 

5 สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ     

http://www.followmeholiday.com/
https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
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หำกท่ำนมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำกกรุงเทพฯ กรุณำสอบถำม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่่อนท ำกำรจองและขอควำมกรุณำใหท้่ำนซื้อต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ำมำรถ

เลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนัเนือ่งมำจำกหำกเกดิควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกเลกิ
เทีย่วบนิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ กำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง ซึง่ สำยกำรบนิ

พจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้พบว่ำอยู่เหนอืกำรควำมคุมของทำงสำยกำรบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพำณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่ำนี ้ อยู่เหนอืกำรควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมำณ 7-10 วนัก่อนเดนิทำง ขออภยัใน

ควำมไมส่ะดวก 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนำมบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำร 1 ช ัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำย

กำรบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) สนำมบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ
พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัที ่2  สนำมบนินำรติะ-วดัอำซำกุสะ-ถนนนำกำมเิซะ-ผำ่นชมโตเกยีวสกำยทร-ีวน
อุทยำนฮำโกเน-่ลอ่งเรอืโจรสลดั 

               *** อำบน ำ้แรเ่ชอ่อนเซ็น+บุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์*** 
 
01.00 น. ออกเดนิทางสู่ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำต ินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ THAI LION AIR 

เทีย่วบนิที ่SL 300 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

**ไมม่บีรกิำรอำหำรและน ำ้ดืม่บนเครือ่งบนิแตม่จี ำหนำ่ย** 
 

*** ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ กำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ำมำรถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้
และทำงสำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษิทัฯ  

ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้*** 
** ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

09.10 น.   เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำต ินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวำ่ประเทศไทย 
2 ช ัว่โมง) หลงัจำกผ่ำนข ัน้ตอนศุลกำกร กรุณำปรบันำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำมสะดวกใน

กำรนดัหมำยเวลำ 

น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กโิลกรมัตอ่ทำ่น 

http://www.followmeholiday.com/
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ทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนัแบบป้ิงยำ่งยำกนิกิุ (1) 

  
น าท่านเดนิทางสู่ “มหำนครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แม่
กวนอมิทองค า ณ “วดัอำซำกุสะ” วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ี

ความศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่
ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าที่

ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพร
เพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ 

 
ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทีม่ี
ชือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สู่ตัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า 

“ถนนนำกำมเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานา
ชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ และ

ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก แลนดม์ำรก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว 
ณ ริมแม่น ้าสุมดิะ ผ่านชม “หอคอยโตเกยีวสกำย ทร”ี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมทีสู่งทีสุ่ดในโลก จำกน ัน้เดนิทำงสู่   วนอุทยำนแห่งชำต ิฮำโกเน ่ ซึง่เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่ไดร้ับความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาต ิฟูจิ-ฮาโกเน่-อิส ึที่ผูม้าเยือน
สามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสัีนทีเ่บ่งบานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์

ทีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจ ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมชีือ่เสียงใน
เรื่องของการเป็นแหล่งน ้าพุรอ้น ที่แปลกไปกว่านั้นคือ มีจ านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17  แห่ง น าท่าน 

ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสำบอำช ิ(ใชเ้วลำประมำณ 10-15 นำท)ี ทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของ
ภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส ท่านจะไดสั้มผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีูเขาไฟ
ฟจูเิป็นฉากหลัง (หมำยเหตุ : เนือ่งจำกประเทศญีปุ่่ นเป็นประเทศทีต่ระหนกัเรือ่งควำมปลอดภยั

มำเป็นอนัดบัแรก หำกวนัทีเ่ดนิทำงมลีมแรง,หมอกลงเยอะ หรอื เหตุกำรณ์ทำงธรรมชำตอิืน่ๆ 
เรอือำจจะงดกำรใหบ้รกิำร) 

 
 

 

 

 

 
 
 

จากนัน้น าเดนิทางสู ่ทีพ่กั โรงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบั 
กำร แชน่ ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยให ้

ระบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์ำปูยกัษ ์(2) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัที ่3 ภูเขำไฟฟูจ ิ(ช ัน้5)-ศำลเจำ้โคมทิำเกะ - ศนูยว์ฒันะธรรมชงชำ-โอไดบะ- 
  ไดเวอรซ์ติ ี ้
เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู ่“ภูเขำไฟฟูจ”ิ เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญี่ปุ่ น 

รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิันงดงามที่ลงตัว ความสูง

เหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญ

ของประเทศญีปุ่่ น น าท่านขึน้สู่ชัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ำกำศไม่เอือ้อ ำนวย หรอื 

ทำงขึน้ปิด) ทีเ่พือ่ชมทัศนียภาพของภเูขาไฟ ทุกท่านจะได ้

เห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขา

ไฟฟูจิซึง่เป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และสัมผัสกับความ

หนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และ

เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ

ในหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย แวะสักการะ “ศำลเจำ้

โคมทิำเกะ” ซึง่เป็นศาลเจา้ในลัทธชินิโต อีกทัง้ยังมเีทพ

เจา้เอบสิุและเทพเจา้ไดโกกุ เทพเจา้แห่งโชคลาภความมั่ง

คั่งและอดุมสมบรูณ์ องคซ์า้ยคอืเทพเอบสิ ุหรอื ฮริุโกะ เทพ

เจา้แห่งสายน ้า เป็นเทพแห่งชาวประมงและการคา้ขาย ใน

มอืขวาถอืเบ็ดตกปลา และมอืซา้ยถอืปลา องคข์วาคอืเทพ

ไดโกกุ เทพแห่งความมั่งคั่งและการเพาะปลูก เป็นเทพ

คุม้ครองเครือ่งใชภ้ายในบา้นโดยเฉพาะหอ้งครัว หนา้ตายิม้

แยม้แจ่มใส มอืขวาถอืคอ้น มอืซา้ยแบกถุงขา้วสารน าท่าน

สัมผัสประสบการณ์ “พิธีชงชำแบบญี่ปุ่ น” ใหท้่านได ้

ทดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้

ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิ

โกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยู่เบือ้งหลัง 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ย่ำนโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และ

แหล่งบันเทงิตา่งๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมในชว่งหลังของปี 

1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ย

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลำซ่ำ (DiverCity Tokyo Plaza) 

เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของ

จริง ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้คำเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท  ์(Gundam 

Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้งไดเวอรซ์ติี ้

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่4 นกิโก-้ทะเลสำบชูเซนจ-ิน ำ้ตกเคะงอน-สะพำนแดงชนิเคยีว-ศำลเจำ้โทโชกุ-
ออิอนมอลล ์

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   (5)                                                                                          

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “เมอืงนกิโก”้ เป็นเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว 

เนื่องจากมีจุดเด่นทางดา้นประวัตศิาสตร์และไดร้ับขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกจากทาง UNESCO มีวัด

และศาลเจา้ รวมทัง้มธีรรมชาตทิีส่วยงามโดยเฉพาะชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีพื้นทีโ่ดยรอบของเมอืงนกิ

โก จะมนี ้าพุรอ้น น ้าตก ทะเลสาบต่างๆทีท่วิทัศน์ทีส่วยงาม จากนัน้เดนิทางโดยผ่าน “ถนนอโิระ

ฮะซะกะ” ซึง่เป็นถนนทีม่ทีัศนียภาพทีส่วยงามและยังมชีือ่เสยีงในฐานะทีเ่ป็นจุดชมววิในฤดใูบไม ้

เปลี่ยนสีที่งดงามแห่งเมืองนิกโกอ้ีกดว้ย และถนนสายนี้เชือ่มต่อกับ “ทะเลสำบซูเชนจ”ิ เป็น

ทะเลสาบทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟแลว้ลาวาไหลมาปิดทางน ้าท าใหเ้กดิเป็นทะเลสาบขึน้มา 

จากนั้นเดนิทางสู่ “น ำ้ตกเคงอน” คือ น ้าตกที่มีชือ่เสียงที่สุดในนิกโก ้และเป็นหนึ่งในน ้าตกที่

สวยงามทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น โดยมคีวามสงู 100 เมตร นอกจากชัน้ชมววิดา้นบนทีส่ามารถมองเห็น

ตัง้แตจุ่ดสงูสดุของน ้าตกแลว้ ยังมจุีดทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุอกี น่ันก็คอื จุดชมววิจากชัน้ลา่งทีอ่ยู่ลกึ

ถงึ 100 เมตร นักท่องเทีย่วสามารถลงไปจุดชมววิไดโ้ดยลงลฟิตเ์พือ่เขา้ชมววิ (คำ่ทวัรไ์ม่รวมคำ่

ลฟิทป์ระมำณ 550 เยน)  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

เดนิทางผ่านชม “สะพำนแดงชนิเคยีว” เปรียบเสมือนสะพานศักดิส์ทิธิท์ี่น าพาทุกท่านเขา้สู่ 

“ศำลเจำ้โทโชกุ” เป็นศาลเจา้เกา่แกม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานและไดร้ับการขึน้ทะเบยีน เป็นมรดก

โลก เอกลักษณ์ของศาลเจา้แหง่นี้อยู่ทีส่ถาปัตยกรรมระดับสมบัตขิองชาตซิึง่ใชเ้ทคนคิดา้นฮวงจุย้

ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่วา่เป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรือ่งโชคลาภเลยทเีดยีว จุดเดน่ของศาลเจา้

แห่งนี้ก็คอื ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) และรูปแกะสลักหลากสสัีนบนบานประตูนัน้สวยงาม

น่าชมเป็นอย่างมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ยและขวาของประตู 

ซึง่ประดับดว้ยรูปแกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลักลงิสามตัวมซิะรุ 

(Mizaru)  (The Three Wise Monkeys) ที่สื่อถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอน

หลับเนะมุรเินะโกะ (Nemuri-neko)  (Sleeping Cat) ท่านสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้ได ้(ค่ำ

ทวัรไ์มร่วมคำ่เขำ้ชมประมำณ 1,300 เยน) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALL  ใหท้่านไดอ้สิระซือ้สนิคา้ทั่วไปของญี่ปุ่ น   

เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้,เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
 
 

http://www.followmeholiday.com/


  
                                                                                                                        บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 

                                                                                                                                                            Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                                   License no. 11/09492 
 

 

         Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
        www.followmeholiday.com                 9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                         

P
ag

e6
 

 
วนัที ่5 สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7)  

  สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่ สนำมบนินำรติะ  

11.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิTHAI LION เทีย่วบนิที ่SL 301 (ใชร้ะยะเวลำในกำร
เดนิทำงประมำณ 6.50 ช ัว่โมง)  ไมม่บีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
(แตม่จี ำหนำ่ยบนเครือ่ง) 

16.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 

******************* 

โปรแกรมสำมำรถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ **  

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี 7,000 บำท 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถำ้ม)ี

ทำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ  (ช ำระทีส่นำมบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ส ำคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำรเดนิทำงแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที ่สนำมบนิตน้ทำงขำไป เทำ่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

 23-27 ตุลำคม 2562 28,999 8,900 

28 ตุลำคม -1 พฤศจกิำยน 2562 24,999 8,900 

1-5 พฤศจกิำยน 2562 26,999 8,900 

3-7 พฤศจกิำยน 2562 25,999 8,900 

5-9 พฤศจกิำยน 2562 25,999 8,900 

8-12 พฤศจกิำยน 2562 26,999 8,900 

10-14 พฤศจกิำยน 2562 25,999 8,900 

12-16 พฤศจกิำยน 2562 25,999 8,900 

15-19 พฤศจกิำยน 2562 27,999 8,900 

17-21 พฤศจกิำยน 2562 26,999 8,900 

19-23 พฤศจกิำยน 2562 28,999 8,900 

22-26 พฤศจกิำยน 2562 30,999 8,900 

24-28 พฤศจกิำยน 2562 30,999 8,900 

26-30 พฤศจกิำยน 2562 30,999 8,900 

29 พฤศจกิำยน -3 ธนัวำคม 2562 29,999 8,900 

1-5 ธนัวำคม 2562 29,999 8,900 

3-7 ธนัวำคม 2562 31,999 8,900 

6-10 ธนัวำคม 2562 32,999 8,900 

8-12 ธนัวำคม 2562 29,999 8,900 

10-14 ธนัวำคม 2562 29,999 8,900 
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อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ น

ไม่เกนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บำท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ
หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ่้ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั วเครื่องบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้น 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 
➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
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หมำยเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงก่อนล่วงหนำ้ 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 
30 ทำ่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ

เปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีทีสู่ญหำย สูญเสยี หรอืไดร้บับำดเจ็บทีน่อกเหนอืควำมรบัผดิชอบของหวัหนำ้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับำง
ประกำร เชน่ กำรจรำจร, กำรนดัหยุดงำน, ภยัธรรมชำต,ิ กำรจลำจลตำ่ง  ๆเป็นตน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 
ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำ) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและ
ควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ 

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อน

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 
❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดส่วนหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กั บสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวซี่าในการ
เขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน

เดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ 
❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

http://www.followmeholiday.com/
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❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

บรกิำรเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 *เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์หก้บัทำงบรษิทัฯแลว้ทำงบรษิทัฯ  

จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

http://www.followmeholiday.com/

