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JAPAN TOKYO FUJI 3N 5D   
โดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

โตเกยีว-ฟจิู 3คืน5วนั + ฟรเีดยเ์ต็มวนั 

  ลอ่งทะเลสาบอะชิ ฮาโกเน่  หบุเขานรก โอวาคดุานิ  

  โกเทมบะ พรเีม่ียม เอา้ทเ์ลท   พิพิธภณัฑห์ม ู่บา้น อิยาชิโนซาโตะ   

   ใกลแ้ค่เอ้ือม สมัผสัภเูขาไฟ “ฟจิูซงั” Fuji Mount    

  ไหวพ้ระ วดัอะซากสุะ  เดินชิล โอะไดบะพารก์ ชมห ุ่นกัน้ดัม้  

ชอ้ปป้ิง ชินจกู ุ+ หา้งไดเวอรซิ์ต้ี + หา้งอิออน 

พิเศษ!!! ออนเซ็น อาบน ้าแร ่แบบฉบบัญ่ีปุ่ นฯ 

อาหารม้ือพิเศษ บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์
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วนัแรก        สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) – สนามบนินารติะ (โตเกยีว)                                            (-/-/-) 
 

 
20.30 น.     พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร4์ สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)      

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก (หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดนิทาง) 

23.55 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่                      

XJ 600  (บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่ง)  

              

วนัทีส่อง      ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอะช ิ– หบุเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท – 

พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ – ออนเซ็น อาบน า้แร ่(พเิศษ!! ทานขาปยูกัษ)์           (-/L/D) 
 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย  2 ช.ม.) หลงัผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  รับกระเป๋าเด ิ นทางทีส่ายพานรับ

กระเป๋าและทําภารกจิสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้  จากนัน้ นําคณะออกเดนิทางจาก
สนามบนินารติะสู ่วนอทุยาน
แหง่ชาตฮิาโกเน่  สถานที่

ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิม 
โดยเป็นสว่นหนึง่ของอุทยาน

แห่งชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึ  ที่
ผูม้าเยอืนสามารถชืน่ชม
ความงามแห่งธรรมชาตแิละ

ดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนั
ทีเ่บ่งบานตลอดทัง้ปี  มี

ทวิทศันท์ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึ  ภเูขาไฟฟจู ิ ทะเลสาบอะชิ  และ โอวาคดุานิ นําคณะลงเรอื 
ลอ่งทะเลสาบ อะชิ ทีเ่กดิจากการกอ่ตวัของลาวาจากภเูขาไฟฟจู ิเกดิเป็นทะเลสาบหา้แห่งทีโ่อบ
ลอ้มรอบภเูขาไฟฟจู ิชมววิสวยของสองฟากฝ่ังทะเลสาบทีล่อ้มรอบดว้ยขนุเขา   ตระการตาน่าประทบัใจ  

จากนัน้ นําคณะขึน้เขาโดยรถโคช้ชม  หบุเขาโอวาคดุานิ  หรอื “หบุเขา
นรก” ทีม่คีวันพวยพุ่งฟุ้งกระจายออกมาจากรอยแยกของแผ่นดนิ  เกดิจาก
การระเบดิของภเูขาไฟฮาโกเน่เมือ่ประมาณ 3000 ปีทีแ่ลว้ ปัจจุบันนัน้ภเูขา

ไฟนี้ยังคงไม่ดบั จงึทําใหม้บี่อน้ํารอ้นและ
แร่กํามะถนัหลงเหลอือยู่  “ชมิไขด่ า” ซ ึง่

เป็นไขท่ีต่ ้ มจากน้ําพุรอ้นธรรมชาต ิดา้น
นอกของเปลอืกไขจ่ะเป็นสดีําเนื่องจากแร่
กํามะถนั มคีวามเชือ่ว่าเมือ่ทานไขด่ํา 1 

ลกู จะมอีายุยนืข ึน้ 7 ปี อสิระให ค้ณะได ้
เลอืก “ชมและซือ้” สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่มากมาย อาท ิสบู่ดํา, แชมพู

ดํา, โฟมลา้งหนา้ดํา ซึง่ลว้นเป็นผลติภณัฑจ์ากกํามะถนัทีค่นญีปุ่่ นเชือ่
ว่าบํารุงผวิพรรณและเสน้ผมไดด้ ีรวมทัง้ “คติตีไ้ขด่ า” ซ ึง่เป็น O-Top อย่างหนึง่ของญีปุ่่ น 

ก าหนดการเดนิทาง                      20-24 กรกฎาคม 2561 

                                                     03-07, 17-21   สงิหาคม 2561 
                                                                 07-11   กนัยายน 2561 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

หรรษากนัตอ่กบัการชอ้ปป้ิงที ่โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท Outlet ทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น อยู่ห่างจาก

โตเกยีวประมาณ 90 นาท ีและเป็นทางผ่านสาํหรับการไปเทีย่วภเูขาไฟฟจู ิและทะเลสาบฮาโกเน่
(Hakone) มบีรรยากาศแบบเอา้ทด์อร ์ภายในมรีา้นคา้กว่า 200 รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรค์
ทีส่งู 50 เมตร รา้นคา้ตา่งๆ ลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ากตา่งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ 

อุปกรณ์กฬีา เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน และสนิคา้อเิลกทรอนกิส ์ราคาจะตํา่กว่ารา้นคา้ปลกีทีข่ายทัว่ไปใน
ญีปุ่่ น รา้นสว่นใหญ่รับชาํระเงนิดว้ยบัตรเครดติ เชน่ Visa, MasterCard, American Express และ Diners 
นอกจากนี้ รา้นคา้ทีย่ังมบีรกิาร Tax Refund สาํหรับนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตดิว้ย 

 
จากนัน้นําคณะชม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ ตัง้อยู่ใน

พืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ

ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่เคยถกูพายุไตฝุ้่ นพัดถลม่

เสยีหายอย่างหนักในปี ค.ศ.1966 จนกระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปี ไดร้ับ

การบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบหมู่บา้นญีปุ่่ นดัง้เดมิ และเปิดเป็น

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนชาวญีปุ่่ นและนักทอ่งเทยีวไดเ้ขา้

ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรมดัง้เดมิของญีปุ่่ น 

เย็น           รบัประทานอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้พเิศษเสริฟ์ เมนขูาปยูกัษ ์ 

หลงัอาหารอสิระใหค้ณะไดพ้ักผ่อนกบั การแชน่ า้แร ่(ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญีปุ่่ นแทต้ามอัธยาศยั 

 

 เขา้สูท่ีพ่ัก MOTOSU VIEW HOTEL / FUJI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4*ดาว 
http://www.m-view.jp/                       

วนัทีส่าม     ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้ที5่) – โตเกยีว – ชนิจกู ุ– วดัอะซากสุะ – Odaiba Seaside Park – นารติะ                                                              
                                                                                                                                                     ( B/L/-) 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

นําคณะเดนิทางสู่  ภเูขาไฟฟจู ิ   ชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบั
สภาพภูมอิากาศ ) โดยรถโคช้ให ้ คณะสมัผัสอากาศ
อันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจูิ  ภเูขาไฟทีย่ังดบัไม่สนทิ 

ความสงูจากดา้นลา่งสูบ่นยอดปลอ่งเขา 3,776 
เมตร จากนัน้นํา
คณะเดนิทางสู ่

“มหานคร
โตเกยีว” เมอืง
หลวงปัจจุบัน

ของญีปุ่่ น  ที่
คลาคลํา่ไปดว้ยผูค้น ตกึสงูระฟ้าและเทคโนโลยลีํ้ายุคมากมาย  
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จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ นําที ่“ยา่นชนิจกูุ ” ทีถ่อืว่าเป็น 
“แหลง่อพัเดทเทรนด”์ คณะจะไดช้มแฟชัน่ทนัสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลา ดบิจากรา้นคา้มากมาย  เพลดิเพลนิกบัการช ้

อปป้ิงสนิคา้มากมาย อาทเิชน่  เครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิาแบรนด์
ดงัๆ กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล เกมสต์า่งๆ หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของ
ญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO , KANEBO , SK II และ

อืน่ๆ อกีมากมาย ทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกว่าเมอืงไทย  และทีจ่ะ
ขาดไม่ไดเ้ลยก็ คอื รา้น 100 เยน ซึง่สนิคา้ทกุอย่างภายในรา้น
จะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาทีส่บายกระเป๋า 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

พาคณะนมัสการ “เจา้แมก่วนอมิทองค า” ทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์ณ “วดัอะซะกซุา่
แคนนอน” (Asakusa Kannon) วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคนัโต และมี

ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ
กบั “คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ)” 

ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวาม
สงูถงึ 4.5 เมตร ไดช้ือ่ว่าเป็น “โคมไฟ
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก” แขวนอยู่อยู่โดยม ี

“ถนนนาคามเิซ” ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ี
ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึ

มากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณ และ

ตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายัง
วัดแห่งนี้ตอ้งมาตอ่ควิกนั เพือ่ซือ้ขนมกลบัไปฝากคนทีบ่า้น จากนัน้มุ่งหนา้สู่

จุดหมายทีท่า่เรอืโอะไดบะ Odaiba Seaside Park แหลง่เดนิชลิล ์ชอ้ปป้ิง ออก
เดท สดุฮติของหนุ่มสาว ซึง่ตัง้อยู่รมิอ่าวโตเกยีวบนเกาะทีถ่มทะเลขึน้มา ชม 
กนัด ัม้ RX-0 Unicorn แลนดม์ารค์ตวัใหม่ประจําโอไดบะ อวดโฉมความเทต่อ่หนา้

ประชาชนบรเิวณหนา้หา้งสรรพสนิคา้ Diver City Tokyo Plaza ดว้ยความสงู 
19.7 เมตร น้ําหนัก 49 ตนั มาพรอ้มชิน้สว่น “ไซโคเฟรม” ทีม่แีสงไฟถงึ 50 จุด ทํา

ใหส้ามารถอวดโฉมความเทไ่ดอ้ย่างเต็มทีแ่มใ้นเวลากลางคนื    

เย็น       อสิระ รบัประทานอาหารค า่ ณ ไดเวอรซ์ติ ี ้มอลล ์(ไมม่บีรกิารอาหาร)   

หลงัอาหารคํา่นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ Narita City 

     เขา้สูท่ีพ่ัก NARITA MARROAD HOTEL / NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3.5*ดาว 

 http://www.marroad.jp/narita/                    

วนัทีส่ ี ่       อสิระ Free Day ทอ่งเทยีวตามใจ (ไมม่รีถรบัสง่)                                                             (B/-/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

อสิระเลอืกทอ่งเทีย่วตามใจไดเ้ต็มที ่เต็มวนั สอบถามขอ้มลูเพ ิม่เตมิไดจ้ากไกด,์ หวัหนา้ทวัร ์

 

เลอืกสนุกสดุเหวีย่งยอ้นวัยที ่โตเกยีว ดสินยีแ์ลนด์  “Tokyo Disneyland” ดนิแดนหฤหรรษ์สาํหรับ
คนทกุเพศทีทุ่ม่ทนุสรา้งกว่า 600 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล  ใหท้า่นสมัผัสกบัความอลงัการ

จากจนิตนาการอันหลากหลาย ตืน่ตากบัดนิแดนตะวันตก " Western Land" ตืน่เตน้กบัการลอ่งเรอืผจญ
ภยัผ่านเหลา่ "โจรสลดั" ทีแ่สนน่ากลวัใน "Pirates of the Caribbean" สนุกสนานกบัการน่ังเรอืบุกป่าที ่
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"Jungle Cruise" ทา่นจะไดพ้บกบัเหลา่สตัวป่์านานาชนดิ  แลว้พักผ่อนอริยิาบถดว้ยการน่ัง "รถไฟ" ชม
ความหลากหลายภายในดสินียแ์ลนด ์ 

 
หรอื โตเกยีว ดสินยีซ์ ี“Tokyo DisneySea” ดนิแดนหฤหรรษ์สาํหรับคนทกุเพศ ทกุวัยทีทุ่ม่ทนุสรา้ง

กว่า 600 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล  ใหท้า่นสมัผัสกบัความอลงัการจากจนิตนาการอัน
หลากหลายจากเทพนยิายและตํานานแห่งทอ้งทะเล เชน่ ทา่เรอืเกาะเมดเิตอรเ์รเนียน , เกาะพศิวง ,

ทะเลสาบนางเงอืกนอ้ย, ชายฝ่ังแห่งอาราเบยี พรอ้มสรรพดว้ยเครือ่งเลน่ใหเ้ลอืกเลน่สตุฮติมากมาย อาทิ
เชน่ Journey to the center of the Earth / Temple of the Crystal Skull อกีทัง้เครือ่งเลน่ สาํหรับ
เด็กหรอืผูท้ีไ่ม่ตอ้งการความตืน่เตน้มากนัก อาทเิชน่ 20,000 Leagues Under the Sea / Storm Rider 

นอกจากนี้ยังมสีว่นการแสดง เชน่ Mermaid Lagoon Theater และโรงหนัง 3 มติทิีข่ ึน้ชือ่อย่าง The 

Magic Lamp Theater ยังมโีซนของรา้นอาหารทีเ่สริฟ์ทัง้ของคาวของหวาน 

  

หรอื ชอ้ปป้ิงย่านดงั ยา่นชนิจกู ุยา่นฮาราจกู ุยา่นชบิยุา่ ยา่นกนิซา่ ย่านยอดฮติสาํหรับการชอ้ปป้ิง
ของคนญีปุ่่ นและนักทอ่งเทีย่ว มสีนิคา้มากมาย ใหเ้ลอืกซือ้ เลอืกชม ทัง้ของใช ้และของกนิ   

 
กลางวนั,เย็น    อสิระอาหารกลางวนั(ไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั) และ อสิระอาหารค า่(ไมม่บีรกิารอาหารค า่) 

เดนิทางไป-กลบัทีพ่ัก (เองตามอัธยาศยั)  

 เขา้สูท่ีพ่ัก NARITA MARROAD HOTEL / NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3.5*ดาว 

 http://www.marroad.jp/narita/               

วนัทีห่า้        Free Day (ไมม่รีถรบัสง่) – ชอ้ปป้ิงหา้งออิอน – สนามบนินารติะ(โตเกยีว) – สนามบนิดอนเมอืง

(กรงุเทพฯ)                                                                                                                   (B/-/-) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

หลงัอาหารเชา้ไกดบ์รกิารนําคณะขึน้รถ Shuttle Bus ของโรงแรมหรอื Bus รถประจําทางไปชอ้ปป้ิงที่

หา้ง Narita Aeon Mall (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

กลางวนั     อสิระอาหารกลางวนั(ไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั) อสิระหาทานไดส้ะดวกทีห่า้งออิอน 

17.00 น.       นัดพบที ่Lobby ลอ้บบีข้องโรงแรมทีพ่ัก พาคณะขึน้รถ Hotel Shuttle Bus ของโรงแรมเพือ่เดนิทาง

สูส่นามบนินารติะ เตรยีมเดนิทางกลบัประเทศไทย  

20.40 น.  เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 607 (บรกิารอาหารคํา่

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

01.20 น.      ถงึ สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทยโดยสวัสดภีาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ราคาทวัรร์วม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั เสน้ทางกรุงเทพฯ-นารติะ-กรุงเทพฯ ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร ์
 โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐาน (3.5-4ดาว) ตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  
 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

 คา่รถ-รับสง่ นําเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง (ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ) 
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  
 หัวหนา้ทวัร ์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.(สายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ)์  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญท่ีอ่ายุเกนิ 75 

ปี กรมธรรม ์500,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

 ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.(สายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ)์   
 ค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทยและคนขับรถ โดยเฉลีย่ 4,000เยน /ตอ่ลกูทวัร ์1 ทา่น ตลอดทรปิ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก ฯลฯ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษัิทฯ จัดใหใ้นรายการทวัร ์
 สําหรับราคานีบ้รษัิทฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

หมายเหต ุ

 ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทวัรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศใน

สถานทีจ่รงิอาจไม่เหมอืนในภาพขา้งตน้ เนื่องจากสภาพอากาศ, ชว่งเวลา, แสง, ฤดกูาล อืน่ๆ เป็นตน้ ภาพทีใ่ช ้

แสดงในโปรแกรมทวัรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบนิ,รถไฟ โรงแรมทีพั่กในต่าง 

ประเทศ หรอืเหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ  จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 

เป็นสําคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆเกดิขึน้

และมเีหตุทําใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะไดรั้บ

การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

วันเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่, เด็ก 

พกั 2 ทา่นๆละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

            20-24  กรกฎาคม 2561   29,900฿ 7,900฿ 

03-07, 17-21    สงิหาคม 2561 29,900฿ 7,900฿ 

            07-11    กนัยายน 2561 29,900฿ 7,900฿ 
 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของ

อตัราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษนี า้มนั ซึง่มกีารผนัผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพทาง

การเมอืง, ภยัทางธรรมชาต ิ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได  ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ แตย่งัคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิารและ

ค านงึถงึความตอ้งการ, ความปลอดภยัและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 

Hot Line: 086 353 8185 

Fax: 02 019 4669 (auto) 
E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ โรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 บรษัิทฯ  จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 

หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาติ

หรอื คนต่างดา้วทีพํ่านักอยู่ในประเทศไทย 

 ระหว่างการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 กรณีในกลุ่มคณะของทา่นมผีูต้อ้งการ การดูแลพเิศษ , น่ังรถเข็นwheelchair, เด็ก, ผูส้งูอายุ , มโีรคประจําตัว ฯลฯ 

ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในกลุ่มคณะของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทาง ทอ่งเทีย่ว เป็นหมู่คณะ 

คนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์มคีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น  
 กรณีลูกทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ  ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอนจากบรษัิททัวร์

เสยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

● กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000  บาท 

● สว่นทีเ่หลอืชาํระทันทกีอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่  30 วนัท าการ  มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิหรอืแลว้แต่กรณี  

● บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทัวรท์ัง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ  และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน

บรษัิทฯ ตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

● กรณีเจ็บป่วย  บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจําทัง้หมด  เนือ่งจากเหตุผลในขอ้กอ่นหนา้นีแ้ละหากมยีกเลกิ

หลังจากออกบัตรโดยสารแลว้ บรษัิทฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กับสายการบนิ ตลอดจนค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

ณ ประเทศทีค่ณะเดนิทาง  

 

ยกเลกิการเดนิทาง  

▪ ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา 

▪ กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 21-29 วันทําการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา 

▪ กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 16-20 วันทําการ บรษัิทฯมคีวามจําเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาทัวร ์

▪ ถา้ยกเลกิกะทันหันกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิทัง้หมด 
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