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      ใบอนุญาตประกอบธุรกจินําเที�ยว เลขที���/���� 

 
 
 
 

 
 
สมัผสัมนตเ์สน่หแ์ห่งฤดูใบไมผ้ลิ ของดินแดนอาทิตยอ์ทุยั ที�ใครอยากจะสมัผสั 
ที�สดุกับบรรยากาศแสนสงบผ่อนคลาย และเรียบง่าย พร้อมชื�นชมความสวยงามบานสะพรั�ง ของ “ซากุระ” 
“สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ” ที�ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที�ชมซากุระที�ดีติด ' ใน ) ของญี�ปุ่น 

ชมความงามของ "ชิบะซากรุะ" ก่อนใคร ณ "สวนโทบุเทรเชอร"์ - นมสัการเจ้าแม่กวนอิม ณ เมอืง ทากาซากิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 ชม ชิบะซากรุะ ก่อนใครที� สวนโทบุเทรเชอร ์และมนัสการเจา้แม่กวนอิมที�สวยงาม ที�เมอืงทากาซาก ิ    

 ตื�นตากบัความงาม “ซากรุะที�สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ” 1 ใน ) จุดชมซากุระที�สวยงามที�สดุ 

 ชม “ปราสาทมตัสึโมโต”้ที�จะเตม็ไปด้วยซากุระ กราบไหว้สิ�งศกัดิ1สทิธิ1ที� “วดัเซนโคจิ” แห่งเมอืงนากาโน่  

 เที�ยวชม มหานครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่น เมอืงใหญ่อนัทนัสมยัระดบัโลก 

 ปิดท้ายกบั เทศกาลชมดอกทิวลิป ณ Sakura Tulip Festa 2019 ที�เมอืงซากุระ  

 หัวหน้าทวัร์มอือาชีพชาํนาญเส้นทาง'66%บริการด/ีพักดคีันเซน/ทานด ีเราเที�ยวครบทุกวัน 
   กรุณาสาํรองที�นั�งล่วงหน้าอย่างน้อย )-9 สปัดาห์เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 
รับจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตวัตั;งแต่'< ท่านขึ;นไป(ท่านสามารถเลือกวันเดนิทางได้ตามความพอใจ) 

 

บรษิทั เวลิด ์ทราเวลเลอร ์เอเจนซี� จาํกดั 

WORLD TRAVELLER AGENCY CO.,LTD 

No.18  The Junction  kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230 

เลขที��	 โครงการ เดอะจงัท์ชั�น กาญจนาภิเษก��/� แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพฯ ��&'� 
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023477430 

email : pop.worldtraveller@gmail.com  
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กําหนดการเดนิทาง  11-16 เมษายน , 12-17 เมษายน 89:8  
วนัแรกของการเดนิทาง   (1) กรุงเทพฯ – โตเกียว (ประเทศญี�ปุ่น) 
20.45 น. คณะทา่นพบกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกประเทศชั;น 4 ประตูทางเข้า  
  หมายเลข F เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ คอยต้อนรับ   
  พร้อมอาํนวยความสะดวกด้านสัมภาระกระเป๋า และเอกสาร 

22.45 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงโตเกียว ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที�ยวบินที� TG682 
 

วนัที�สองของการเดินทาง (2)  โตเกียว - กุนมะ - สวนโทบุ เทรสเชอร ์- ทากาซากิ - ศาลเจา้ ดารุมะ - นากาโนะ   
06.55 น. เดินทางถงึ สนามบินนานาชาติโตเกียว ประเทศญี�ปุ่น หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร   
  พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนาํทา่นออกเดินทาง 

จากนั;นนําท่านเดินทางสู่ เมืองกุนมะ (GUNMA) เมืองที�อยู่ทางตอนเหนือของโตเกียว นําท่านสู่  สวนโทบุเทรเชอร ์
(Tobu Treasure Garden) ภายในสวนเนื; อที�ประมาณ 
80,000 ตารางเมตร มีดอกไม้ตามฤดูกาลต่างๆบานอย่าง
สวยงาม เช่น ดอกซิบะซากุระ (Moss phlox), ดอกเนโมฟีลา 
(Nemophila), ดอกกุหลาบ ฯลฯ... โดยดอกชิบะซากุระหรือ 
พิงค์มอส นั;นจะเริ�มบานตั;งแต่ต้นเดือนเม.ย. จนถึง สิ; นเดือน
เมษายน ถือเป็นจุดที�ท่านจะได้ชมความงามของดอกซากุระและ
ชิบะซากุระได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั;งที�สวนแห่งนี; ยังพิเศษกว่า
ตรงที�ชิบะซากุระในสวนนี; มีพันธ์ที�  เป็นสฟ้ีาอกีด้วย... นอกจากนี;
ยังมีดอกไม้ชนิดอื� นๆ จัดแสดงในส่วนต่ างๆ  ให้ท่ าน ได้
เพลิดเพลิน...  (หมายเหตุ โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ จะเริ�มบานตัCงแต่ตน้เดือนเมษายน จนถึง สิC นเดือนเมษายน 
ของทุกปี  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสวนแห่งนี;  บริการท่านดว้ยเมนูอาหารตะวนัตก   
จากนั;นนําท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ทาคาซากิ เราจะนําท่านไป สักการะ เจ้าแม่กวนอิม ประจาํเมือง ถูกสร้างขึ; นมา
ตั;งแต่ปีโชวะที�'' (ค.ศ.'a)b) ตั;งแต่นั;นมากไ็ด้กลายเป็นสญัลักษณ์ประจาํเมืองนี;  เจ้าแม่กวนอิมที�นี�สงู 41.80 เมตร 
ทา่นสามารถเดินขึ;นไปได้ภายในมีบันได 146 ขั;น ที�ชั;น 9  จากจุดนี; สามารถเหน็ทศันียภาพโดยรอบของเมือง 
ทาคาซากิ ได้สุดลูกหูลูกตา หรือหากมองตํ�าลงมาสกันิดกจ็ะได้เห็นบริเวณภายในวัดอีกมุมที�แปลกตาสวยงามไปอีก
แบบ ต่อมาจะนาํทา่นไปยัง  ศาลเจา้ดารุมะ ตรงบริเวณศาลเจ้าจะมีดารุมะมากมาย ที�มีผู้คนนํามาวางไว้เพื�อรอการ
เผาเพื�อส่งคืนสู่พระเจ้าหลังจากคาํอธิฐานของแต่ละคนสมหวังกันและบรรลุผลในความตั;งใจแล้ว โดยการนํามาเผาที�
ศาลเจ้านี; ทางวดักจ็ะรวบรวมดารุมะทั;งหมดไว้เพื�อรอวนัเทศกาล 
 
 
 
 
 
 

 
 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ชาบู ชาบู สไตลญ์ี�ปุ่น  

ที�พกั  SHINSHU MATSUSHIRO ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที�สามของการเดนิทาง    (3) นากาโนะ –  วดัเซนโกจิ – สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ - ชิโนะ  
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านไปยัง “วดัเซนโกจิ” วัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองนากาโนะ ที�มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธใน
ประเทศญี� ปุ่น พระประธานหลักซึ�งประดิษฐานในวัด นั;นว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกในประเทศญี� ปุ่น มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์อย่างหาที�เปรียบไม่ได้ ได้รับการเกบ็รักษาไว้เป็นพระพุทธรูปเป็นอย่างดีและเป็นความลับ ไม่เคย
เปิดเผยต่อสาธารณชนนานเป็นพันปี ภายหลังจึงมีการสร้างพระพุทธรูปองค์จําลองที�เหมือนองค์จริงทุกอย่างขึ; น
เพื�อให้สาธารณชนได้สกัการบูชา  วัดเซนโกจิจึงเป็นสถานที�ที�ดึงดูดสาธุชนผู้เลื�อมใสจากทั�วสารทศิในประเทศญี�ปุ่น จน
มีคาํกล่าวโบราณของญี�ปุ่นที�ว่า เป็นวัดที� “ต้องไปให้ได้ครั;งหนึ�งในชีวิต” รวมทั;งได้รับการขนานนามว่าเป็น “กุญแจสู่
สวรรค์” หากคลาํพบกุญแจนี; ที�ห้องใต้ดินตามผนัง ว่ากันว่าจะสามารถไปสู่สวรรค์ได้... จากนั;นท่านจะได้เพลินเพลิน
กบัถนนสายช้อปปิ; ง “นากามิเซะ” ที�ตลอดสองข้างทางจะมีของที�ระลึกและขนมพื; นเมืองให้ทา่นได้ลิ;มลอง...   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเซ็ตญี�ปุ่นพืC นเมือง  

นําท่านเดินทางชม “สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ” (Takoto Castle Ruins Park)
บริเวณรอบๆสวนแห่งนี;  มีต้นซากุระสชีมพู สายพันธ์โคฮกัง (Kohigan)ประมาณ 1,500 ต้น ซึ�งเป็นสถานที�ติดอนัดับ 
1 ใน 3 สถานที�ชมดอกซากุระในประเทศญี�ปุ่น ซึ�งใจกลางสวนเป็นที�ตั;งของสะพานโค้งโออุนเคียว (Ounkyo) เป็นจุด
ชมดอกซากุระที�ดีที�สุดของสวนแห่งนี; และนอกจากนั;นยังมี หอกลองไทโคยากูระ อยู่ทางทศิตะวันตกของสวน ซึ�งจาก
หอกลองนี; สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองด้านล่าง... อิสระให้ท่านเพลิดเพลินถ่ายรูปกับบรรยากาศของซากุระ
ของสวนแห่งนี; ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที�พกั TATESHIMA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
จากนั;นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ;าแร่ธรรมชาติ ที�อุดมไปด้วยแร่ธาตุที�มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ 
จึงเชื�อว่าถ้าได้แช่นํ;าแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ; น 
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วนัที�สี�ของการเดินทาง  (4)   ชิโนะ - ปราสาทมตัสโึมโตะ – พิพิธภณัฑค์าวากูจิโกะมิวสิคฟอรเ์รส - ชินจุกุ -  
      โตเกียว  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมตัสึโมโตะ” (Matsumoto Castle) ต่อมามีชื�อเรียกอีกอย่างหนึ�งว่า ปราสาท
ฟุกาชิ (Fukashi Castle) หรือ ปราสาทอีกา (Crow Castle) เนื�องด้วยผนังของปราสาทที�มีสดีาํ และปีกด้านต่างๆของ
ปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก เป็นปราสาทดั;งเดิมมีอายุกว่า s66 ปี ภายในปราสาทแบ่งออกเป็น b ชั;น จัดแสดง
สิ�งของเครื�องใช้ เครื�องยุทธ์โทปกรณ์ในสมัยก่อน เมื�อเข้าฤดูใบไม้ผลิ จะยิ�งงามเด่นทา่มกลางดอกซากุระบานเบ่งไปทั�ว
บริเวณตัวปราสาท... ท่านสามารถเดินเล่นเพลิดเพลิน ถ่ายรูป ชมซากุระนานาพนัธุ ์สร้างความประทับใจให้แก่ทุก
ทา่นในการมาเยือนปราสาทอกีาดาํแห่งนี;   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเซต็ บริการท่านด้วยเมนูสุกีC ยากีC  เนืC อฮิดะ เมนูที�จะสร้างความประทบัใจกับให้กับ

ทุกทา่นด้วยรสชาติของเนื; อฮิดะที�ขึ;นชื�อในย่านนี;   

จากนั; นนํ าท่ าน เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์คาวากู จิโกะมิวสิคฟอร์เรส (Kawaguchiko Music 

Forest) เป็นสวนสนุก ขนาดเล็กและพิ พิ ธภัณฑ์ที� จัด
แสดงเครื�องดนตรีอัตโนมัติ ซึ� งภายในห้องโถงหลักมีกล่อง
ดนตรีโบราณที�เป็นเอกลักษณ์ ออร์แกนขนาดใหญ่จากฝรั�งเศส
ในปี 1905 ที�จะบรรเลงดนตรีทุกๆ 30 นาท ี และเครื�องดนตรี
อัตโนมัติอื�นๆ ที� ส่วนใหญ่นําเข้าจากประเทศในแถบยุโรป 
นอกจากนี; ห้องโถงยังเป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตสาํหรับนักดนตรี
คลาสสิคจากทั�ว โลกอีกด้วย...  จากนั; นนําท่านเดินทางสู่
โตเกียว นําท่านช้อปปิ; ง ณ ชินจุกุ ย่านช้อปปิ; งที�มีความเจริญ
อันดับหนึ�งของโตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางที�สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจดัแต่งอย่างหรูหราน่ารัก
หลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื�อดังซึ�งเป็นที�นิยมทั;งชาวญี� ปุ่น และนักท่องเที�ยวที�มาเยือนร้าน 100 yen สินค้า
ภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากนัหมด ทั;งเครื�องสาํอาง กิvฟช้อป ขนม และสินค้ามากมายที�ท่านสามารถเลือกซื; อ
เป็นของฝากของขวญักลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อสิระให้ทา่นเพลิดเพลนิกบัการจบัจ่ายเลือกซื;อสนิค้าถูกใจ...   

คํ�า  อสิระให้อาหารคํ�า เพื�อความสะดวกแก่ทุกทา่นในการช้อปปิ; ง  
ที�พกั  Hotel Gracery Shinjuku /METROPOLITAN IKEBUKURO/ 

SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที�หา้ของการเดินทาง    (9)   โตเกียว  - ซากุระ - เทศกาลทิวลิป – อิออน พลาซ่า - นาริตะ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั;นนาํทา่นเดินทางสู ่เมืองซากุระ จ. ชิบะ  เพื�อนาํทา่นชม เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip 

Festa 2019  ในงานนี; จะได้ชมกบัทุง่ทวิลิปมากกว่า 100 สายพันธุ์รวมกนักว่า 710,000 ต้น ภายในงานจะมีการ
แสดงและกิจกรรมมากมาย ตลอดจนบรรยากาศภายในสวนแห่งนี;  จะสร้างความรู้สกึเหมือนทา่นอยู่ในสวนของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เจ้าหน้าที�ของงานต่างจะแต่งกายด้วยชุดประจาํชาติของเนเธอร์แลนด์...   
 
 

 
 
 
 
 

 
เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วย เซ็ตเมนูอาหารญี�ปุ่น   

จากนั;นพาท่านสู่แหล่งช้อปปิ; งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชม-ซื;อหา
สินค้า จากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื; อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที�ระลึกฯลฯ ... สนุกสนานกับการ
จับจ่ายสนิค้าของร้าน '66 YEN สนิค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ; นละ '66 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ให้ท่าน
ได้เลอืกช้อปปิ; งกันต่ออย่างเพลิดเพลิน อสิระให้ทา่นเลือกช้อปปิ; งต่ออย่างจุใจ 

คํ�า  อสิระให้อาหารคํ�า เพื�อความสะดวกแก่ทุกทา่นในการช้อปปิ; ง  

ที�พัก   ANA CROWNE PLAZA NARITA หรือเทยีบเทา่   
 

วนัที�หกของการเดินทาง    (:)   สนามบนิ - สุวรรณภูมิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ได้เวลานาํทา่นเดินทางสู ่“สนามบินนาริตะ” 

12.00 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบิน ไทย เที�ยวบินที� TG 643 
16.30 น.  เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
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อตัราค่าบริการ  

วนัที�ออกเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 
(ท่านละ) 
 

เด็กอายุ ตํ �ากว่า P8 ปี 
(มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุ ตํ�ากว่า P8 ปี 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม ท่านละ 

 
''-'b เมษายน F<bF  

75,900.- 73,900.- 72,900.- 12,000.- 

 
'F-'z เมษายน F<bF 

75,900.- 73,900.- 72,900.- 12,000.- 

 สทิธิพิเศษสาํหรับผู้ถือบัตรเครดติ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
 สามารถผ่อนชาํระผ่านบตัรเครดติได้...โดยไม่มีดอกเบี; ย 6% นานถึงsเดือน  (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที�) 

 
 

เที�ยวกบัเรามั �นใจได ้
World Traveller Agency Co.,ltd  
ปัจจุบนัเป็นสมาชกิสมาคมดา้นท่องเที�ยวระดบัประเทศ 

         No.11/01746                No.1192               No.03504 
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อตัราค่าบริการนีC รวม 
 ค่าตั{วเครื�องบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทยแอร์เวยส์ TG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  
 ค่าที�พักตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึ; น 3-4 เทา่ตัว หากวันเข้าพักตรงกบังาน 
            เทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลที�ทาํให้ต้องมีการปรับเปลี�ยนที�พัก โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสาํหรับนาํเที�ยว ตามที�ระบุไว้ในรายการ 
 ค่ารถนาํเที�ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง *ค่าหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ�นนาํเที�ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมนํ;ามันและค่าประกันภยัการเดินทางที�มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ�งเป็นอตัราเรียกเกบ็ ณ วันที�ทาํการจอง 
 ค่าประกนัชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกนิท่านละ F,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 
            กรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ทา่นละ <00,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม์)  
อตัราค่าบริการนีC ไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% (กรณีที�ทา่นต้องการใบกาํกบัภาษี) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพิเศษนอก  
           รายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที�ของผู้เดินทางในการจัดทาํ 
            เอง) 
 ค่าธรรมเนียมนํ;ามันที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติมอีกในภายหลัง  
 ค่าปรับ สาํหรับนํ;าหนักกระเป๋าเดินทางที�เกินจากที�ทางสายการบินกาํหนดไว้  
 
 
เงื�อนไขการชําระเงิน 

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก '6,666 บาท(ช่วงปกติ) หรือ '<,666 บาท(ช่วงเทศกาล) ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนา
หน้าหนังสอืเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที�เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั;นจะถือว่าทา่น
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ1ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า '6 วัน ซึ�งจะเกิดขึ; นได้กต่็อเมื�อไม่สามารถทาํกรุ๊ปได้อย่างน้อย '< ทา่น ทางบริษัท
ฯ ยินดีคืนเงินให้ทั;งหมด หรือจัดหาคณะทวัร์อื�นให้ ถ้าทา่นต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ที�จะไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏวัิติ ทรัพย์สนิสญูหายตามสถานที�ต่างๆ และอื�นๆ ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่าย
เพิ�มเติมที�เกดิขึ;นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  

 เนื�องจากรายการทัวร์นี; เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ1การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ1ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื�อท่านได้ชาํระเงินมัดจาํหรือทั;งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที�ได้ระบไุว้โดยทั;งหมด 

 ทางบริษัทเริ�มต้น และจบการบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตั{ว
เครื�องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ�งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี;  เพราะเป็นค่าใช้จ่าย
ที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั;นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทาง
ส่งไปถงึทา่นเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ทา่นจงึสามารสาํรองยานพาหนะได้ 

 ตั{วเครื�องบินที�ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื�อนวันกลับ หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางได้ กรณีทา่นจะกลับก่อนหรือเลื�อนวัน
เดินทางกลับ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที�ก่อนการเดินทาง มิฉะนั;นท่านจะต้องซื; อตั{วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตาม
โปรแกรมที�ทา่นซื;อจากทางบริษัท เนื�องจากเป็นคุณสมบัตรของตั{วที�ออกมาจากทางสายการบิน   
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เงื�อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั;งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจาํกับสายการบิน 
หรือ กรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามัดจาํที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วันขึ;นไป -  เกบ็ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท   
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  14 วัน  -  เกบ็ค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทวัร์   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เกบ็ค่าบริการทั;งหมด 100 % 

************************************************************************************************* 
หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั;งนี; ขึ; นอยู่กับสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และ
สถานการณ์ซึ�งเกิดขึ; นในขณะนั;น เพื�อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะ
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคัญ   
 
 
 
 
 

 

 


