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บนิดว้ยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง(DMK) 

SL300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นารติะ) 01.00 – 09.10 

SL301 NRT(นารติะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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DAY 1 

 กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)   

22.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 8 สายการบนิ Thai Lion Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรียม

ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

 ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก

ฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

 

 

 

DAY 2                       

กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – วดันารติะ – โอชโิน๊ะฮคัไค –  

โกเท็มบะ เอาทเ์ล็ท  (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้ !! และ อาบน า้แร ่ออนเซ็น !!)     

 

 
 

01.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิ Thai Lion Air 

เทีย่วบนิที ่SL300  

 ** มเีสรฟิ SNACK บนเครือ่ง  ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

09.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย  

 

NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE   วดันารติะซนั ชนิโชจ ิเป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ชีือ่เสยีงมาก

ของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารที่

หลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทกีวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีือ่ว่า Great 

Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย อกีทัง้ บรเิวณหนา้วดัยังมรีา้นคา้ และ

ของกนิทอ้งถิน่ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ และทีพ่ลาดไม่ไดค้อืเมนู ขา้วหนา้ปลาไหล   
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง YAKINIKU   

OSHINO HAKKAI  โอชโินะ ฮคัไค  บอ่น า้ธรรมชาตกิบัความเลือ่มใสศรทัธา ความเชือ่ในภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิ์

ฟูจยิาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจที ีไ่หลซมึ ลกึลงพืน้

พภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่ม่ท าใหเ้กดิน า้ซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน า้ใน
บ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่ห่งนีไ้ดร้บัการ

คดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน า้จากธรรมชาต ิทีด่ที ีสุ่ดของญีปุ่่น ท่านสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหว่างทางได ้ ไม่ว่าจะเป็นผกั
ภูเขาทีส่ดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถ ัว่ มนัญีปุ่่น และอืน่ๆ อกีมากมาย 
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GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท   ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ Street Brand 

และ Hi-End Brand ทีย่ ิง่ใหญ่ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ เชน่ MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE 

, CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , 
ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH 
GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 

               หลังจากนัน้เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้ 

 

พกัที ่      FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่นมคีวามเชือ่ว่า

หากไดแ้ช่น า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบ
การหมุนเวยีนโลหติดขีึ ้  
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DAY 3                     

ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – วดัอาซากุสะ– ช็อปป้ิงชนิจุกุ - นารติะ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

Mount Fuji น าท่านเดนิทางสู ่ฟจูยิาม่า ฟจูซิัง หรอื ทีเ่รารูจ้ักกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจ ิตัง้อยู่ระหว่าง จ.ชซิึ

โอกะ และ จ.ยามานาช ิภเูขาทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นที่

รูจ้ักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่

ของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุก

ฤดูกาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องคก์ารยูเนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจ ิไดร้ับการขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอกีดว้ย  

  น าท่านเดนิทางขึน้สู ่ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ที ่5 (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่

เอือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หนา้ที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตัดสนิใจเท่านัน้ กรณีทีไ่ม่

สามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทไดช้ าระ

คา่ใชจ้่ายทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) เมือ่ถงึทีภ่เูขาไฟฟจูชัิน้ 5 ทุกท่านจะไดพ้บ

กับความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับอากาศทีบ่รสิทุธิ ์เย็นสบาย 

อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจเกบ็ไวต้ามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่

เป็นสัญลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทีบ่นภเูขาไฟฟจูชัิน้ 5 นี้ ยังเป็นทีต่ัง้

ของ ศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีสั่กการะบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นที่

ส าหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชือ่ว่ารอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า “Tengu no niwa” “สวน

ของท่านเทนก”ุ (ปีศาจทีม่จีมูกแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชือ่ว่าทีน่ี่ท่านเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และ 

ยังว่ากันว่า ศาลเจา้แหง่นี้มสีมบัตขิองท่านเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่ี

น ้าหนักกว่า 375 กโิลกรัม ตกอยู่ทีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนีก้ันมากมาย 

เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าว่าท าไมภเูขาไฟฟจู ิจงึเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นตา่งเคารพบชูาและนยิมมาซือ้

เครือ่งรางของขลังกลบัไปเป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 
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EXPERIENC EARTHQUAKE พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและท่านจะไดสั้มผัสกับ

บรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับการเกดิแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น 
เทคโนโลยี ววิัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาตทิี่ประเทศญีปุ่่ นไม่สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ให ้

ท่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

SENSOJI TEMPLE วดัอาซากุสะ  วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถือมากที่สุด

แห่งหนึ่งใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าที่ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร 

ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของ

โคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่

ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชีือ่ว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอิ

มทองค า มีชือ่ว่า ถนนนากามเิซะ (Nakamise Road) ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ ขายของที่ระลกึพื้นเมือง

ต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็น

ของฝากของที่ระลกึ อสิระใหท่้านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์าร์กแห่ง

ใหม่ของกรุงโตเกยีว ทีร่มิแม่น ้าสมุดิะ “โตเกยีว สกายทร”ี 
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SHINJUKU น าท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท่้านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้

ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เสื้อผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเทา่   

  

SHINJUKU 
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DAY 4                    

ไซตามะ –ศาลเจา้แหง่ความรกั– คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ-  ออิอนมอลน์ารติะ 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

KAWAGOEHIKAWA SHRINE ศาลเจา้คาวาโกเอะฮกิาวะ ศาลเจา้คาวาโกเอะฮกิาวะซึง่ว่ากันว่าสรา้งขึน้มา ราว 

1500 ปีก่อน แห่งนี้สักการะบูชาเทพเจา้ถงึ 5 องคด์ว้ยกันประกอบดว้ย ซุซาโนโอะโนะมโิคโตะ, คุชอินิา

ดาฮเิมะโนะมโิคโตะ, อาชนัิตสจึโินะมโิคโตะ, เทนัตสจึโินะมโิคโตะ และโอนามูจโินะมโิคโตะเนื่องจาก

เป็นเทพเจา้ที่มีสามี-ภรรยา 2 คู่ดว้ย คนญี่ปุ่ นจึงเชื่อกันว่าเป็น “เทพเจา้แห่งความรัก”, “เทพเจา้แห่ง

ความสัมพันธร์ะหว่างสาม-ีภรรยา” และ “เทพเจา้แหง่ความสัมพันธร์ะหว่างครอบครัว” มาตัง้แตใ่นอดตี 

 

                เมอืงคาวาโกเอะ(KAWAGOE) คอืเมอืงเกา่ในสมัยเอโดะทีย่ังคงอนุรักษ์บรรยากาศความโบราณตัง้แตใ่น

อดีตใหค้งอยู่มาจนถงึปัจจุบันจนไดร้ับฉายาน่ารัก ๆ ว่าเป็น ลติเติล้เอโดะ (Koedo) ที่อยู่ไม่ไกลจาก

โตเกยีว โดยเมอืงนี้ตัง้อยู่ในจังหวัดไซตามะทีม่รีะยะทางหา่งจากกรุงโตเกยีวเพยีงยีส่บิกวา่กโิลเมตรซึง่ใช ้

เวลาเดนิทางจากโตเกยีวมายังทีน่ี่ดว้ยรถไฟภายในเวลาเพยีงครึง่ช่ัวโมง เมอืงลติเติล้เอโดะแหง่นี้จึงเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮติอกีแห่งหนึง่ที่ทัง้ชาวญี่ปุ่ นและนักท่องเที่ยวต่างชาตนิยิมเดนิทางมาท่องเทีย่ว

กันจากโตเกยีวสามารถเดนิทางมาชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่า ๆ ของญี่ปุ่ นในถนนบางสาย

ของเมืองที่อนุรักษ์บา้นเรือนหรือหา้งรา้นเก่าแก่เอาไวเ้ป็นอย่างดีและนอกจากระยะทางที่ใกลแ้ละ

บรรยากาศที่ใช่แลว้ เมืองนี้ยังมชีือ่เสยีงเลือ่งลอืในเรือ่งของ ‘มันหวาน’ ที่มีรสชาตอิร่อย สามารถชมิขนม

แสนอร่อยชนดิตา่ง ๆ ทีแ่ปรรูปมาจากมันหวาน 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 
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GONGENDO สวนกอนเก็นโด   ที่ตัง้อยู่ทางตะวันออกของจังหวัดไซตามะ สวนแห่งนี้มีตน้ซากุระพันธุโ์ซเมโยชิ

โนะกว่า 1,000 ตน้ทอดยาวเป็นอโุมงประมาณ 1 กโิลเมตรที่สวนแหง่นี้ไม่ไดม้เีพียงแคซ่ากรุะเท่านัน้ แต่

ยังมีดอกไมอ้กีหลากชนดิใหเ้ดนิชมไดอ้กีเช่นกัน ที่ผลบิานในช่วงเวลาเดยีวกับดอกซากรุะอกีดว้ย ท าให ้

เกดิทวิทัศน์สดใสสวยงามจากสขีอง 

                    ***กรณีดอกไมไ้ม่บาน น าท่านสักการะ พระใหญ่อุชคิุ ไดบุตส ึแห่งเมืองอุชคิุ เป็นพระพุทธรูปที่มี

ขนาดใหญ่มาก มีความสูงถงึ 120 เมตร และยังไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูป

ปางยนืทีห่ลอ่จากทองสัมฤทธิม์คีวามสูงที่สดุในโลก    ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้

และสวนสัตวข์นาดเล็กทีม่ทัีง้กระรอก, กระตา่ย  เป็นตน้***   

 

 

ดอกไมท้ีต่ัดกันอย่างชมพูของดอกซากรุะ เป็นอกีหนึง่สถานทีน่่าสนใจเดนิทางไปชมความงามของดอกซากรุะ 

 

AEON MALL NARITA ออิอน นารติะ มอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวตา่งชาต ิ เนื่องจาก

ตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 

150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสือ้ผา้แฟช่ันมากมาย เช่น 

MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้น

ไม่ตอ้งเสียภาษีสนิคา้ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลาย

ประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหาร ถัดไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยังมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก        

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเทา่   
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DAY 5                    

สนามบนินารติะ –  กรุงเทพ (ดอนเมอืง)  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

08.00น.     น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่น 

11.00น.     ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Lion Air 

เทีย่วบนิที ่SL 301   

  ** มเีสรฟิ SNACK บนเครือ่ง  ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

16.45น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้
หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

  

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 Waek 69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                       

P
ag

e1
1 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 
อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋ 

เครือ่งบนิอตัรา 
ทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน มนีาคม –เมษายน 63 

20 – 24 มนีาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 16,900 

21 – 25 มนีาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 16,900 

22 – 26 มนีาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 

23 – 27 มนีาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 

24 – 28 มนีาคม 63 24,999 24,999 24,999 7,500 16,900 

25 – 29 มนีาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

26 – 30 มนีาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

27 – 31 มนีาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

01 – 05 เมษายน 63  27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

02 – 06 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

03 – 07 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

04 – 08 เมษา 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

05 – 09 เมษา 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

06 – 10 เมษา 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 
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** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท 
ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

(Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดย
สว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 
(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 
** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้สิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่น ไม่
จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ ** 

 

** อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยและตา่งชาต ิโดยลูกคา้ตอ้งเดนิทางทอ่งเทีย่วกบั
ทวัร ์ตลอดการเดนิทาง หา้มแยกออกเพือ่เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสทิธิใ์น

การเก็บคา่ธรรมเนยีม ในกรณีขอเอกสารยืน่วซ่ีา 1,500 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่า
ภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร 

ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ 
ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิตามทีต่ามที ่ตารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิ
ไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ

ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ  
โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเที่ยวตา่งประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
สายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ทที่ใชบ้นิ ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงไดอ้ยู่ที่สายการบนิเป็นผู ้
ก าหนด 
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× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่ง
การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ 
โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความ

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ 
(Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืน
คา่ใชจ้่ายใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

•           ยกเลกิการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวันเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่
ช าระแลว้** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อน
เดนิทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแลว้
ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการ

น าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

•           ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ 
สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 วนั 
ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง 
และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั ้งแรก ตามจ านวนครั ้งที่

เปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่
สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทาง
บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) 
กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลือ่น

วันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีที่สายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดย
ไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญ

เท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ช่ัวโมง โดยใน
สว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ 
อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร ์เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการ
บนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

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 Waek 69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                       

P
ag

e1
4 

• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระ
เงนิกรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
รับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดนิทางใหท้าง
บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตัวการ
เดนิทางใหท่้านอย่างนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

• อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ 
วัน ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจ้ักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 
จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลับ  
• การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้ง

หวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท่้านเตรียมคา่ใชจ้่ายในส่วนนี้เพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ 

ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มืดแลว้ สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี
สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสูง 
หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา 

อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

•  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 
เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดย
ส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 
ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่
ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด
ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่งใหท่้าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

•  กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้
ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

•  หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
               (พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่

ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตให ้
ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่

ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอื
เดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยนืยัน
การเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีคา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ย
แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิ
แบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละ

คณะ 

• เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการ
บนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ 
สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท่้านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  
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• ขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกัน
เสมอไป) 

• กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิ
บนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่
อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

• บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและ

จ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

• รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

 

**เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแล้วทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
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