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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้ท่านนมสัการ “หลวงพ่อโต ไดบุสึ แห่งเมืองคามาคุระ   

 เก็บความประทบัใจกบั “หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก” พร้อมฉากหลังเป็นวิวภเูขาไฟฟูจ ิ 

 รื!นรมย์กบับรรยากาศแบบเทพนยิาย ณ “พิพธิภณัฑค์าวากูจิโกะมิวสิคฟอรเ์รส” ที!จะมเีสยีงดนตรีคลอไปทั!ว  

 ตื!นตากบัความงามของ “ซากรุะและสีเหลืองจากดอกบรอกโคลี” ณ สวนกอนเก็นโด แห่งเมอืงไซตามะ  

 เที!ยวชม มหานครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี!ปุ่น เมอืงใหญ่อนัทนัสมยัระดบัโลก 

 ช้อปปิ1 งสินค้าแบรนดเ์นมนานาชนิดที! โกเทมบะแฟคทอรี1 เอา้ทเ์ล็ต และย่านชอ้ปปิ2 งชินจูกุ 

 หัวหน้าทวัร์มอือาชีพชาํนาญเส้นทาง344%บริการด/ีพักดคีันเซน/ทานด ีเราเที!ยวครบทุกวัน 
   กรุณาสาํรองที!นั!งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-9 สัปดาห์เพื!อความสะดวกในการเดนิทาง 

รับจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตวัตั1งแต่3;ท่านขึ1นไป(ท่านสามารถเลือกวันเดนิทางได้ตามความพอใจ) 
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กาํหนดการเดนิทาง   28 มี.ค. – 1 เม.ย. / 29 มี.ค. – 2 เม.ย./ 4-8 เม.ย. 62   
วนัแรกของการเดินทาง  (1)  กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ (ประเทศญี1ปุ่น) 
19.30 น. พร้อมกันที! สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั2น D) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 

พบกับเจ้าหน้าที! คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอร ์C 

22.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที1ยวบิน  TG682 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ; ชั!วโมง H4 นาท ี.... เวลาท้องถิ!นต่างจากเวลาประเทศไทย I ชั!วโมง)  
 
วนัที1สองของการเดินทาง    (2)  โตเกียว -ศาลเจา้สึรุกาโอคะ - พระใหญ่แห่งคามาคุระ ไดบุส ึ-โกเทมบะเอา้ทเ์ลต็   - 
      ยามานาชิ  
06.55 น. ถงึ สนามบินฮาเนดะ โตเกียว ประเทศญี1ปุ่ น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระ 
  จากนั1นนาํทา่นเดินทางสูเ่มืองคามาคุระ ศาลเจา้สึรุกาโอคะ ฮาชิมังกุ มีชื!อเรียกอกีชื!อหนึ!งว่า ดังคาซุระ(Dankazura) เป็น
  เส้นทางยาวไปถงึศาลเจ้า 500 เมตรที!เรียงรายไปด้วยต้นซากุระหลายร้อยต้น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิต้นซากุระจะออกดอกเบ่ง
  บานยื!นออกมาคล้ายอุโมงค์...  จากนั1นนาํทา่นสักการะ พระใหญ่แห่งคามาคุระ ไดบูสึ (Kamakura Daibutsu/Great 
  Buddha) ต้นซากุระถูกปลูกอยู่ในบริเวณของวดัโคโทคุอนิ(Kotokuin Temple) แม้ว่าทแีห่งนี1 จะมีต้นซากุระไม่มากนัก แต่เป็น
  มุมมองที!งดงามเมื!อดอกซากุระเคียงคู่กบัรูปปั1นพระใหญ่คามาคุระ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
เที!ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทา่นด้วยเมนู เซ็ตเมนูอาหารญี1ปุ่น  
  จากนั1นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที!ยวที!สร้างเป็นหมู่บ้านเลก็ๆ ประกอบด้วย

บ่อนํ1า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั1 งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake 
Yamanakako) ซึ!งเป็นพื1 นที!เก่าของทะเลสาบแห่งที! 6 ที!แห้งขอดไปเมื!อ 200-300 ปีที!ผ่านมา บ่อนํ1าทั1ง 8 นี1 เป็นนํ1าจากหิมะ
ที!ละลายในช่วงฤดูร้อน ที!ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที!มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทาํให้นํ1าใสสะอาดเป็น
พิเศษ จากนั1นนาํทุกทา่นเดินทางสู่ โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต  แหล่งช้อปปิ1 งที!ใหญ่ที!สุดแห่งหนึ!งของญี! ปุ่น  เพลิดเพลินกับการเลือก
ซื1 อสินค้าแบรนด์เนม ชื!อดังมากมาย อาทิเช่น Nike ,Gaps , Adidas, MK, Elle, Prada, GI444 เป็นต้น และสินค้าดีราคา
พิเศษ อาท ิเครื!องสาํอางค์, เสื1อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เป็นต้น... จากนั1นนาํทา่นเดินทางเข้าสูเ่ขตทะเลสาบรอบภเูขาไฟฟูจิ  
จ. ยามานาชิ   

คํ 1า บริการอาหารคํ 1า ณ ของอาหารของโรงแรม แบบบุฟเฟ่ตพ์รอ้มอร่อยกบัขาปูยกัษ ์ 
ที1พกั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 



PAGE 3 
 

  

วนัที1สามของการเดินทาง     (3) โมโตสุ - พิพิธภณัฑค์าวากูจิโกะมวิสคิฟอรเ์รส - กรุงโตเกียว – ชินจูกุ  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนั1นนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส 

(Kawaguchiko Music Forest) เป็นสวนสนุกขนาดเลก็และพิพิธภัณฑ์
ที!จัดแสดงเครื!องดนตรีอัตโนมัติ ซึ!งภายในห้องโถงหลักมีกล่องดนตรี
โบราณที!เป็นเอกลักษณ์ ออร์แกนขนาดใหญ่จากฝรั!งเศสในปี 1905 ที!
จะบรรเลงดนตรีทุกๆ 30 นาที  และเครื!องดนตรีอัตโนมัติอื!นๆ ที!ส่วน
ใหญ่นําเข้าจากประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี1 ห้องโถงยังเป็นเวที
แสดงคอนเสร์ิตสาํหรับนักดนตรีคลาสสคิจากทั!วโลกอกีด้วย จากนั1นชม
ต้นซากุระมากมายเรียงรายอยู่ริมฝั!งทศิเหนือของทะเลสาบคาวากูจิโกะ สามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจิรวมทั1งดอกซากุระ และผืน
นํ1าสฟ้ีา ทาํให้เกดิทศันียภาพอนังดงาม....  

 
 
 
 
 
 
 
 
เที!ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย  เซ็ทหมูย่างบนหิน

ภู เขาไฟ  แสนอร่อย ร้านนี1 เปิดให้บ ริการมาหลายสิบปี  ทุกท่านจะได้
เพลิดเพลินกับการย่างวัตถุดิบลงบนแผ่นหินภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ!งถือเป็น
จุดเด่นของทางร้าน ให้ท่านอิ!มอร่อยกับหมูย่างสูตรเด็ดของทางร้าน พร้อม
เครื!องเคียงต่างๆ 

  นาํท่านออกเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศ จากนั1นนําท่าน
เดินทางสูโ่รงแรมที!พัก เพื!อทาํการเชค็อนิ  จากนั1นนาํทา่นเดินทาง สู่ช่วงเวลาที1ท่านรอคอย สมัผัสบรรยากาศย่าน  ช้อปปิ1 งชื!อ
ดังของญี!ปุ่นที!ทา่นจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสนิค้าถูกตาถูกใจ ถูกเงินในกระเป๋า ชินจุกุ ย่านช้อปปิ1 งที!มีความเจริญอันดับ
หนึ!งของโตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางที1สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ 
รวมถงึร้านขายสินค้าชื!อดังซึ!งเป็นที!นิยมทั1งชาวญี!ปุ่น และนักทอ่งเที!ยวที!มาเยือนร้าน 100 yen สนิค้าภายในร้านจะราคา 100 
เยนเท่ากนัหมด ทั1งเครื!องสาํอาง กิvฟชอ็ป ขนม และสินค้ามากมายที!ทา่นสามารถเลือกซื1 อเป็นของฝากของขวัญกลับบ้านได้ใน
ราคาสบายกระเป๋า อสิระให้ทา่นเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซื1อสนิค้าถูกใจ....   

คํ 1า  บริการอาหารคํ 1า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยเมนู บาร์บีคิวสไตล์ญี! ปุ่น ให้ท่านเลือกสรรอย่างเตม็ที! ให้ท่านเลือกตามชอบ
เพื!อมาย่างบนกะทะพร้อมทั1งนํ1าจิ1มสตูรพิเศษ...  

ที1พกั  Hotel Gracery Shinjuku /METROPOLITAN IKEBUKURO/ 

SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที1สี1ของการเดินทาง  (4)  โตเกียว  - ไซตามะ - โตเกียว - ชมซากุระ - คาวาโกเอะ - วดัอาซะกุซาคนันอน  -  
       สวนสุมดิะ - โตเกียว  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั1นนาํทา่นเดินทางสูจั่งหวัด ไซตามะ เพื!อนาํทา่นชมความงามของ “ดอกซากุระ” ณ  จุดชมซากุระ ที! สวน 
กอนเก็นโด  ที!ตั1งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดไซตามะ สวนแห่งนี1 มีต้นซากุระพันธ์ุโซเมโยชิโนะกว่า 1,000 ต้นทอดยาวเป็น
อโุมงประมาณ 1 กิโลเมตร ที!สวนแห่งนี1 ไม่ได้มีเพียงแค่ซากุระเท่านั1น แต่ยังมีดอกไม้อีกหลากชนิดให้เดินชมได้อีกเช่นกัน ใน
จาํนวนนี1 มีดอกบรอกโคลีที!ผลิบานในช่วงเวลาเดียวกับดอกซากุระอีกด้วย ทาํให้เกิดทวิทศัน์สดใสสวยงามจากสขีองดอกไม้ที!
ตัดกันอย่างชมพูของดอกซากุระ และสีเหลืองจากดอกบรอกโคลีทาํให้พื1 นที!นี1 ยิ!งดู
สวยงาม  จากนั1นนําท่านสู่  “คาวาโกเอะ” สถานที!ที!จะพาท่านย้อนยุคสู่สมัยญี! ปุ่น
โบราณ หรือ ลิตเติ1 ลเกียวโต สัมผัสเสน่ห์แบบโบราณที!ยังคงสภาพให้ทุกท่านได้เห็น 
เพลดิเพลินกบัร้านรวงมากมายที!ยังคงเอกลักษณ์ ...  
 
 
 
 
 
 
 

 
เที!ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนู ขา้วหนา้ปลาไหล  
  ได้เวลาอันสมควร นาํท่านเดินทางกลับสู่โตเกียว  นําท่านเดินทางกราบนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วดัอาซะกุซาคนันอน ที!

เก่าแก่ที!สุดของกรุงโตเกียว ซึ!งเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดเลก็เพียง ;.; เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัดยังมีความ
ประทบัใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง สองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ สายฟ้า เชื!อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษา
สนัติภาพแห่งโลกนาํความอุดม สมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี! ปุ่น ถา้มีเวลาเชิญเลือกชม – เช่าวตัถุมงคล เครื!องรางของขลัง
ศักดิxสทิธิxของวัดนี1 เพื!อเป็นมงคล หรือเลือก จะเดินเล่นตาม ถนนนาคามิเซะ ที!ท่านจะได้ ชม-ชอ้ป สนิค้าของที!ระลึกซึ!งเป็น
สนิค้าพื1 นเมืองญี!ปุ่นมากมาย รวมทั1งข้าวของเครื!องใช้ คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื1อผ้า ของที!ระลึก หรือ
ทา่นเลือกที!จะชิม ขนมอร่อยสไตลญ์ี1ปุ่น กย่็อมได้ ตามอธัยาศัย ... จากนั1นนาํท่านเดินเท้าสู ่สวนสุมิดะ ซึ!งอยู่ใกล้กบัวัดอาซะ
กุซะ เพื!อชมความงามของ ดอกซากุระ โดยบริเวณพื1 นที!ระหว่างสะพานอะซึมะบาชิและสะพานซากุระบาชิที!แม่นํ1าสมิุดะนี1 เป็น
จุดชมดอกซากุระที!มีชื!อเสยีงมาตั1งแต่สมัยเอโดะ มีต้นซากุระหลายร้อยต้นปลูกอยู่ในสวนสุมิดะแห่งนี1  ทา่นสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับทวิทศัน์ของต้นซากุระทอดยาวขนานไปกับแม่นํ1าสุมิดะ พร้อมฉากหลังเป็นโตเกียว สกายทรี อาคารสงูระฟ้าแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว (การบานของดอกซากุระขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศของปีนั�นๆ โดยปกติซากุระจะบานช่วง ปลายเดือน มี.ค. – ตน้
เดือน เม.ย. 
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คํ!า  บริการอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนู ชาบู ชาบู  
ที1พกั  Hotel Gracery Shinjuku /METROPOLITAN IKEBUKURO/ 

SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัที1หา้ของการเดินทาง   (^)    โตเกียว- ชมสวนอุเอโนะ - ตลาดอาเมะโยโกะ - อิออน พลาซ่า -กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั1นนาํท่านเดินทางสู่ "สวนอุเอโนะ" สวนแห่งนี1 ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ ณ ใจกลางกรุงโตเกียว 
ซึ!งมักจะบานในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน สองข้างทางเรียงรายไปด้วยต้นซากุระตลอดทางเดินไปยัง
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรอบๆสระนํ1าชิโนบาซุ จาํนวนมากกว่า 1,000 ต้น จากนั1นสู่ตลาดอาเมะโยโกะ สมัยก่อนตลาดแห่งนี1 เป็น
แหล่งขายขนมและลูกอม ซึ!งในภาษาญี!ปุ่นเรียกร้านขนมเหล่านี1 ว่า “Ameya Yokocho” แต่ปัจจุบันตลาดแห่งนี1 เตม็
ไปด้วยสนิค้ามากมาย หลากหลายชนิด ทั1งข้าวของเครื!องใช้ ขนม และรองเท้าผ้าใบ รองเท้าชนิดต่างๆ ท่านสามารถซื1อของได้
ในราคาไม่แพงมากนัก.... อสิระให้ทา่นได้เลือกซื1อสนิค้าเป็นของฝากก่อนกลับ...   
 
 
 
 
 
 
 
 

เที!ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเซต็เมนูอาหารญี!ปุ่น   
จากนั1นพาท่านสู่แหล่งช้อปปิ1 งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชม-ซื1อหาสินค้า 
จากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื1อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที!ระลึกฯลฯ ... สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของ
ร้าน 344 YEN สนิค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ1 นละ 344 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจสัโก้ให้ทา่นได้เลอืกช้อปปิ1 งกนัต่ออย่าง
เพลิดเพลิน อสิระให้ทา่นเลือกช้อปปิ1 งต่ออย่างจุใจ...สมควรแก่เวลา  

  นาํทา่นเดินทางสู ่“สนามบินนาริตะ” 

16.55 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ ประเทศญี!ปุ่น โดยสายการบิน ไทย เที!ยวบินที! TG 677 

21.25 น.  เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื1องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัรา
แลกเปลี1ยน เป็นตน้ 
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อตัราค่าบริการ  

วนัที1ออกเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 
(ท่านละ) 
 

เด็กอายุ ตํ1ากว่า cd ปี
(มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุ ตํ 1ากว่า cd ปี 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี1ยว 
เพิ1ม ท่านละ 

 
I9 มี.ค. – 1 เม.ย. {I  

  65,900.-    63,900.-    62,900.- 9,000.- 

 
I| มี.ค. – 2 เม.ย. {I 

  65,900.-    63,900.-    62,900.- 9,000.- 

H-9 เม.ย. {I    65,900.-    63,900.-    62,900.- 9,000.- 
 
** สทิธพิิเศษสาํหรับผู้ถอืบัตรเครดติ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย์ 
** สามารถผ่อนชาํระผ่านบัตรเครดติได้...โดยไม่มีดอกเบี1ย 4% นานถงึHเดือน  (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที!) 

 
เที�ยวกบัเรามั �นใจได ้

World Traveller Agency Co.,ltd  
ปัจจุบนัเป็นสมาชกิสมาคมดา้นท่องเที�ยวระดบัประเทศ 

        No.11/01746                No.1192               No.03504 
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อตัราค่าบริการนี2 รวม 
 ค่าตั~วเครื!องบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทยแอร์เวยส์ TG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  
 ค่าที!พักตามโรงแรมที!ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึ1น 3-4 เทา่ตัว หากวันเข้าพักตรงกบังาน 
            เทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลที!ทาํให้ต้องมีการปรับเปลี!ยนที!พัก โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที!ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสาํหรับนาํเที!ยว ตามที!ระบุไว้ในรายการ 
 ค่ารถนาํเที!ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง *ค่าหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ!นนาํเที!ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมนํ1ามันและค่าประกันภยัการเดินทางที!มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ!งเป็นอตัราเรียกเกบ็ ณ วันที!ทาํการจอง 
 ค่าประกนัชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกนิทา่นละ I,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 
            กรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ทา่นละ ;00,000 บาท (ตามเงื!อนไขกรมธรรม์)  
อตัราค่าบริการนี2 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) 
 ค่าธรรมเนียมนํ1ามันที!ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ!มเติมอีกในภายหลัง  
 ค่าปรับ สาํหรับนํ1าหนักกระเป๋าเดินทางที!เกินจากที!ทางสายการบินกาํหนดไว้  
 
 
เงื1อนไขการชําระเงิน 

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 34,444 บาท(ช่วงปกติ) หรือ 3;,444 บาท(ช่วงเทศกาล) ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหน้า
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที!เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั1นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธิxยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 34 วัน ซึ!งจะเกิดขึ1 นได้กต่็อเมื!อไม่สามารถทาํกรุ๊ปได้อย่างน้อย 3; ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให้ทั1งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อื!นให้ ถ้าทา่นต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxที!จะไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที!เกดิจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การจลาจล การปฏวัิติ ทรัพย์สนิสญูหายตามสถานที!ต่างๆ และอื!นๆ ที!อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ!มเติมที!เกิดขึ1น
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  

 เนื!องจากรายการทวัร์นี1 เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิxการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื!อท่านได้ชาํระเงินมัดจาํหรือทั1งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื!อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที!ได้ระบุไว้โดยทั1งหมด 

 ทางบริษัทเริ!มต้น และจบการบริการ ที!สนามบนิสวุรรณภมิู กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตั~วเครื!องบิน หรือ
พาหนะอย่างหนึ!งอย่างใดที!ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี1  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที!นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั1นทา่นควรจะให้กรุป๊ FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถงึท่านเป็นที!เรียบร้อย
แล้ว ทา่นจึงสามารสาํรองยานพาหนะได้ 

 ตั~วเครื!องบินที!ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื!อนวันกลับ หรือเปลี!ยนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลื!อนวัน
เดินทางกลับ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที!ก่อนการเดินทาง มิฉะนั1นท่านจะต้องซื1อตั~วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมที!
ทา่นซื1อจากทางบริษัท เนื!องจากเป็นคุณสมบัตรของตั~วที!ออกมาจากทางสายการบิน   
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เงื!อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั1งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที!เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที!ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ 
กรุ๊ปที!มีการการันตีค่ามัดจาํที!พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วันขึ1นไป -  เกบ็ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท   
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  14 วัน  -  เกบ็ค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทวัร์   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เกบ็ค่าบริการทั1งหมด 100 % 

************************************************************************************************* 
หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี!ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั1งนี1 ขึ1 นอยู่กบัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภมิูอากาศ และสถานการณ์
ซึ!งเกิดขึ1 นในขณะนั1น เพื!อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นสาํคัญ   
 
 
 
 
 

 

 


