
โปรแกรมสุดคลาสสิกอันแสนพิเศษ เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในฤดูใบไม้ผลิ 
ชมการประดับไฟฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่ อาราชิยาม่า ชมป่าไผ่วัด  เทนริวจิ 

เพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระที่สวนอุเอโนะ สวนสุมิดะ ปราสาทนาโกย่า ปราสาท
โอซาก้าสัมผัสทุกไฮไลท์ ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งเต็มรูปแบบย่านดังชินจูกุ

ชินไซบาชิ อิออน พลาซ่า พร้อมที่พัก เต็มอิ่มกับอาหารเมนูพิเศษ และการบริการ
ระดับพรีเมี่ยม  แล้วคุณ...จะรักเรา

ก าหนดการเดินทาง 
26-31 มี.ค. / 28 มี.ค.-2 เม.ย. 2562**

GOLDEN ROUTE OF CHERRY BLOSSOM 
6D 4N



19.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก
(ชั้น 4) ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2  พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C

DAY 1

23.15 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์
เที่ยวบิน TG682

06.55 น. ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจ
คนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

DAY 2

วันแรกของการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง



น าท่านเดินทางกราบนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่าคันนอน ที่เก่าแก่ที่สุด
ของกรุงโตเกียว ซึ่งเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ 
ประตูคามินาริโมงิ ตื่นตาไปกับ โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สอง
ข้างโคมเป็นรูปเทพเจ้าแห่งลม และ สายฟ้า ถ้ามี เวลาเชิญเลือกชม มงคล
เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นมงคลหรือเลือกจะเดินเล่นเช่าวัตถุตาม 
ถนนนาคามิเซะ
จากนั้นน าท่านเดินเท้าสู่สวนสุมิดะ ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดอาซะกุซ่ะ เพื่อชมความงามของ 
ดอกซากุระ
(การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ โดยปกติซากุระจะบาน
ช่วง ปลายเดือน มี.ค. – ต้นเดือน เม.ย.)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่น
ด้วยเซท็เทมปรุะ



น าท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว สู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ ถูก
สร้างบนที่ดินของจักรพรรดิไทโช ในปี ค .ศ. 1924 มีชื่อ
อย่างเป็นทางการว่า “อุเอะโนะอนชิ โคเอ็ง” สวนสาธารณะ
แห่งแรกของกรุงโตเกียว อยู่ใจกลางเมืองและที่ส าคัญ อุ
เอะโนะ โดยมีต้นซากุระกว่า 1,500 ต้น ที่จะออกดอกเบ่ง
บานพร้อมๆกัน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญ
อันดับหนึ่งของโตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนามว่าศูนย์กลาง
ที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารัก
หลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังซึ่งเป็นที่นิยมทั้ง
ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอิสระให้ท่านเพลิดเพลิน
กับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ  

สวนสาธารณะอุเอโนะ 

ชินจูกุ 



ที่พัก HOTEL EAST 21 TOKYO หรือเทียบเท่า 

มื้อค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนู 
บุฟเฟต่ป์ิง้ยา่ง 



DAY 3เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นน าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย
และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลก ที่มีความสูง
ประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี
.... น าท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5
บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพ
ความงาม 
(สามารถขึ้นภู เขาไฟฟูจิ ได้ ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย 
เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ทั้งนี้จ ะสามารถ
ตรวจสอบได้ก่อน 1 วันก่อนขึ้นภูเขาไฟฟูจิ) 

วันที่สามของการเดินทาง



จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตอเบอร์รี่ ให้ท่านลิ้มรสความอร่อยหอมหวานกับ
สตอเบอร์รี่จากไร่ ให้ท่านอิ่มอร่อยได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ท่านสามารถ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสตอเบอร์รี่สดๆในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นพายสตอ
เบอร์รี่เลื่องชื่อ, แยมสตอเบอร์รี่, สตอเบอร์รี่อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย 
ให้ท่านได้รู้กรรมวิธีในการปลูกสตอเบอร์ร่ีของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง 

มื้อเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย เซ็ทเนื้อยา่งหนิภเูขาไฟ



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

HAKONE GREEN ONSEN 
HOTEL หรือเทียบเท่า 



DAY 4 เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านไปชมผ่านชม ทะเลสาบฮามานะหรือทะเลสาบ
ปลาไหล เป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง
ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทสึ ซึ่งอยู่ระหว่าง
โตเกียวและนาโงย่า จังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งชื่อที่คนทั่วไป
นิยมเรียกว่าทะเลสาบปลาไหลนั้นก็เพราะว่าที่นี่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลนั่นเอง เนื่องจากในทะเลสาบ
แห่งนี้มีแร่ธาตุที่เหมาะส าหรับการเลี้ยงปลาปลาไหล 
จึงท าให้ของฝากของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก
ผลิตผลของปลาไหล นอกจากนี้รอบๆ บริเวณ
ทะเลสาบยังมีจุดชมวิวที่ เต็มไปด้วยต้นซากุระอยู่
มากมาย รวมทั้งยังมีที่พักรถและร้านขายของที่
ระลึกอีกด้วย

วันที่สี่ของการเดินทาง



น าท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค แจส ดรีม นางาชิมา เป็นห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ข้างกับสปาแลนด์ มีร้านค้ากว่า 240 ร้านค้าโดยเป็นห้างสรรพสินค้า
ที่มีร้านค้ามากที่สุดในญี่ปุ่น ร้านค้านี้รวมถึงร้านบูติกภายในประเทศและต่างประเทศที่มี
ชื่อเสียง สินค้าที่เป็นที่นิยมส่วนใหญ่เป็นสินค้าแบรนด์เนมเกี่ยวกับกีฬา น าท่านชม 
WINTER ILLUMINATION  NABANANO SATO การตกแต่งอุโมงค์ประดับไฟ
อย่างตระการตา ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมในฤดูหนาว

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 
ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วย ข้าวหนา้ปลาไหล



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตคาร บริการท่านด้วย เซ็ทขาปูยกัษ์ เสิร์ฟแบบไค
เซกิ หรือทีเ่รยีกวา่ เซ็ทเมนูจักพรรดิ คือจากเสิร์ฟแบบพิถีพิถัน เพื่อให้ลูกค้า

ได้ชิมรสชาติของเนื้อปูสดๆ

ที่พัก NAGOYA JR GATE TOWER 
HOTEL  หรือเทียบเทา่



DAY 5 เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านชม ปราสาทนาโงย่า ตั้งอยู่ในเมืองนาโงย่า 
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2153 โดยโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ 
โดยบนยอดปราสาทนั้นมีรูปสลักปลาหัวเสือทองค า
อยู่หนึ่งคู่ ซึ่งเรียกว่าคิงชะจิ อันเป็นเครื่องราง
ส าหรับป้องกันอัคคีภัย และเป็นสัญลักษณ์ของ
อ านาจขุนนางศักดินา ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่สอง ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกเพลิงไหม้จากการทิ้ง
ระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร ท าให้สิ่งของและเครื่อง
ตกแต่งต่าง ๆ ในปราสาทเสียหายเป็นส่วนใหญ่ จึง
ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2502 
ให้เป็นปราสาทคอนกรีตสมัยใหม่ 

วันที่ห้าของการเดินทาง



น าท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว
ในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสี สถานที่ที่ได้รับ
ความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนี้ก็คือ วัดป่าไผ่เทนริวจิ เป็นวัดที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต เป็นอันดับ 1 จาก 5
อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลก 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น 
ศูนย์กลางของภูมิภาคคันไซ น าท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองโอซาก้า ณ 
ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ท่านไม่ควรพลาดในการมาเยือนเมืองโอ
ซาก้า 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการทา่นดว้ยเซต็เมน ูCHANKO NABE



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตคาร บริการทา่นดว้ย ชาบู ชาบู สไตลญ์ีปุ่น่

HOTEL VISCHIO 
OSAKA  
หรือเทียบเท่า



DAY 6

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านชม ปราสาทโอซาก้าหรือโอซาก้าโจ คือสถานที่ส าคัญและยังเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม สร้าง
ขึ้นในปีค.ศ.1583 ก่อนจะถูกบูรณะใหม่ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ปัจจุบันปราสาท
โอซาก้ามีความสูง 55 เมตร โดยบนหอคอยชั้นที่ 8 สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษคือประตูขนาด
ใหญ่และป้อมปราการที่ท ามาจากก้อนหินใหญ่อันสูงชันเกือบ 30 เมตร
นั่นเอง 

วันที่หกของการเดินทาง



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย 
เซ็ตอาหารญี่ปุ่น 

จากนั้นน าท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชม-
ซื้อหาสินค้าจากซุปเปอร์มาร์เก็ตและจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่าน
เลือกช้อปปิ้งต่ออย่างจุใจ...สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน
คันไซ



17.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบนิ
ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG673

21.25 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยปกติดอกซากุระจะบานช่วง ปลายเดือน มี.ค. –
ต้นเดือน เม.ย. ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของปีนั้นๆ



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ

ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 3-4  ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 5-9  ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 10  ท่าน ราคาท่านละ
ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (TG) ราคาเริ่มต้นประมาณ 

178,900.-

138,900.-

108,900.-

88,900.-

35,000.-

อัตราคา่บริการ 
(ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ)



อัตราค่าบริการนี้รวม อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

🗸 ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตาม
โรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
🗸 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  
ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
🗸 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอย
อ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน
ต่างประเทศ
🗸 ค่าประกันอุบัติ เหตุในระหว่างการเดินทางใน
วงเงิน ท่านละ 1,500,000.- บาท เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์   

🗴 ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป–กลับชั้นประหยัด โดยสาย
การบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
🗴 ค่า ใช้จ่ ายส่วนตัว  อาทิ  ค่ าอาหาร - เครื่องดื่ม 
นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
🗴 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
🗴 ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
🗴 ค่า SERVICE CHARGE กรณีช าระผ่านบัตรเครดิต



กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท
🗸 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากัด
🗸 ช าระโดยเงินสด
🗸 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  
🗸 ช าระผ่านระบบ PAYMENT GATEWAY
🗸 ช าระโดยบัตรเครดิต (ไม่รวมค่าบริการ SERVICE CHARGE)

ชื่อบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากัด
ธนาคารกสกิรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์ เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวนั
หรือ ธนาคารกรงุไทย สาขายอ่ยอาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชกีระแสรายวนั 

“การจา่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
การยกเลกิ  : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันท าการ มิฉะนั้น ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินทัง้หมด

“การจอง”

เงื่อนไขการช าระเงิน



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (1)
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วน ใหญ่

เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของ
คณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเท่ียว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป

ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้น

ทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้ง

ชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อย

กว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (2)
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่าน

ผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัย
ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้
รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (3)
16. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ าเข้าชม

ให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ /
หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

18. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของ
ก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

19. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งไ ด้เอง 
ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

20. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน
แบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

21. เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


