GOAL JAPAN TOKYO CHUREITO KOCIA
5 วัน 3 คืน
สายการบินไทย BY TG

กําหนดการเดินทาง 2561
11-15 ตุลาคม 2561 **วันคลายวันสรรคต ร.9และวันหยุดชดเชย**

อาหาร
โรงแรม
เชา เที่ยง เย็น หรือเทียบเทา
-

วันที่

โปรแกรมทองเที่ยว

1

กรุงเทพฯ – สนามบินาริตะ

2

สนามบินนาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 – โอชิโนะฮักไก
– ลองเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ –ออนเซ็น + ขาปูยกั ษไมอั้น

3

เจดียเชรูโตะ – นั่งกระเชาคาจิคาจิ – ชินจูกุ

-

4

สวนฮิตาชิ ซีไซค ปารค (ทุงดอกโคเชีย) – วัดอาซะกุสะ – โอไดบะ

-

5

วัดนาริตะ – อิออน ชอปปง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

วันที่ 1
19.00 น.

22.10 น.
วันที่ 2

08.10 น.

-

JIRAGON NOKATA
HOTEL หรือเทียบเทา

-

-

SUNSHINE CITY PRINCE
HOTEL หรือเทียบเทา
NARITA GARDEN
HOTEL หรือเทียบเทา

-

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
กรุปทัวรพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 แถว D
เคานเตอรสายการบินไทย
เจาหนาที่คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
เหิรฟาสูประเทศญี่ปุนโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
สนามบินนาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โอชิโนะฮักไก
– ลองเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ –ออนเซ็น + ขาปูยักษไมอั้น

-

เที่ยง เย็น

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟที่ไดชื่อวาเปนภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ และ สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งนับวา
เปนสัญลักษณของประเทศญี่ปุน มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ เต็มไป
ดวยธรรมชาติอันงดงาม และเปนอุทยานแหงชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 แหง ไดแก ย ะ
มะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก และมีออนเซนหลายแหงนําทานสัมผัสกับ
ความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร

(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศหากอากาศไมเอื้ออํานวย นําทานชมวิวสวยงามดานลางเพื่อความปลอดภัย
ของทุกทานเปนสําคัญ)
เดินทางสู โอชิโนะฮักไก เปนสถานที่ทองเที่ยวโดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟา และ
ใบไม เ ปลี่ ย นสี สี เ หลื อ ง แดง ส ม เป น ภาพที่ ส วยงามมาก โอชิ โ นะฮั ก ไกเป น หมู บ า นเล็ ก ๆ
ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคา
โกะ บอน้ําทั้ง 8 นี้เปนน้ําจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิ
ผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา 80 ป ทําใหน้ําใสสะอาดเปนพิเศษ
เที่ยง

ค่ํา

วันที่ 3
เชา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท า น ล อ งเรื อ ทะเลสาบคาวากู จิ โกะ เป น ทะเลสาบที่ เดิ นทางไปถึ ง ไดง า ยที่ สุ ดในบรรดา 5
ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมีการเชื่อมตอจากโตเกียวดวยรถไฟ และรถบัส พื้นที่บริเวณชายฝง
ทิศตะวันออกของทะเลสาบเปนที่พัก และออนเซนที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามได
อยางชัดเจน
นําทานสูที่พัก โรงแรม JIRAGON NOKATA HOTEL หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
(อิ่มอรอยกับขาปูยักษ แบบไมอั้น)
นําทานอาบน้ําแรสปารีสอรทสไตลญี่ปุนแทๆที่เรียกวา“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
เจดียเชรูโตะ – นั่งกระเชาคาจิคาจิ – ชินจูกุ

เชา

เที่ยง

-

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เจดี ยเชรูโตะ เป นเจดีย หาชั้ นบนเนินเขาที่ สามารถมองเห็นเมื องฟู จิโยชิ ดะและภูเขาไฟฟู จิใ น
ระยะไกลไดอยางชัดเจนและงดงาม เจดียนี้ตั้งอยูบนศาลเจาอาราคุระเซนเกน ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงสันติภาพป 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจาตองขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น ทานจะ
ไดชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิรวมกับเจดียหาชั้น
นําทานนั่ง กระเชาคาจิคาจิภูเขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมตอ
ชายฝงตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟาชมวิวใกลยอดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo)
สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบดานลางรวมกับ
ภูเขาไฟฟูจิ นักทองเที่ยวที่ตองการความทาทาย มีเสนทางเดินปาจากดาดฟาชมวิวลงเนินไปยัง
สถานีกระเชาดานลาง ใชเวลา 30 นาที
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ยานชอปปงชินจูกุใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคามากมายและ เครื่องใชไฟฟา
กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา
เสื้ อผ า แบรนด เนม เสื้ อ ผ า แฟชั่ นสํ า หรับ วั ย รุน เครื่ องสํ า อางยี่ หอดั ง ของญี่ปุ นไม วา จะเป น
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ

ค่ํา

วันที่ 4

เชา

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย
นําทานสูที่พัก โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา

สวนฮิตาชิ ซีไซค ปารค (ทุงดอกโคเชีย) – วัดอาซะกุสะ – โอไดบะ

เชา

เที่ยง -

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม สวนฮิต าชิ ซี ไซค พารค (Hitachi Seaside Park) ตั้งอยูใ น เมื องฮิตาชินากะ ใน
จังหวัดอิบารากิ เปนสวนสาธารณะขนาดใหญที่มีเนื้อที่กวาง 1,187.5 ไร ที่นี่เปนสวรรคของคนรัก
ดอกไมเพราะเต็มไปดวยไมดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานใหนักเที่ยวไดชมตลอด
ทั้งป
สําหรับชวงตุลาคม
ทุงดอกโคเชีย(Kochia) หรือที่เรียกวาชวง Kochia Carnival ในฤดูใบไมรวงชวงปลายเดือน
กันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติตนโคเชียจะเปนไมพุมกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยูแลว แต
พอถึงชวงฤดูใบไมรวงจะเปลี่ยนสีเปนสีแดงสดก็ยิ่งทําใหทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จก
ลายเปนไฮไลทหลักของสวนแหงนี้เลยทีเดียว ซึ่งที่สวนฮิตาชิจะปลูกอยูบริเวณเนินเขา มิฮาราชิ
(Miharashi)ทั่วทั้งเนินทําใหเนินแหงนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเขม กลายเปนสีแดงสดในชวงเดือน
ตุลาคม พรอมกันนี้ยังมีดอกคอสมอสหลากสีสันบานอยูใกลๆกันดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น ทางสู วั ด อาซากุ ซ ะ คั น นอน หรื อ วั ด เซนโซจิ วั ด ที่ มี ชี่ อ เสี ย งของเมื อ ง
โตเกียว มีลักษณะโดดเดนโดยมีประตูทางเขาชั้นนอกที่ เรียกวา Kaminarimon (ประตูเทพเจา
สายฟา) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู มีรูปแกะสลักเทพเจาสายฟาและเทพเจา
สายลมทําหนาที่เปนทวารบาล อยูสองขางประตู จากประตูชั้นนอกสูประตูหลักดานในวัด เปน
ถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกวา Nakamise สองขางทางมีรานขายของพื้นเมืองของญี่ปุน
อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเลน แมวกวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุนทุกชนิด ขนม
ญี่ปุน ไอศรีม และอีกมามาย และเมื่อผานประตูหลัก Hozomon เขามาก็จะถึงลานดานหนา ตรง
กลางลานจะมีกระถางธูปปกอยู ขางกระถางมีที่ลางมือคลายกับวาใหชําระรางกายให บริสุทธิ์ กอน
ไหวพ ระ และเมื่ อจุดธู ป แล ว คนญี่ปุ นมัก จะเอามื อกวัก ควันธู ป เข าหาตัว ดวยเชื่ อวาจะช วยให
สุขภาพแข็งแรงสติปญญาดี, เงินทองไหลเขากระเปา จากนั้นก็มุงหนาสูอารามหลักที่โออาและสงบ
เงีย บ ดา นข างอารามเปนเจดีย 5 ชั้น และศาลเจาซึ่ งสรา งขึ้ นโดย โชกุนโตกุก าวา อิเอมิ ทซึ ใน
ศตวรรษที่ 17

นํา ท า นสู โอไดบะ แหล ง ช อปป ง ที่ มี ชื่ อเสี ย งอีก แหง ของเมื องโตเกี ย วใหท า นไดถ า ยรูป ชมวิ ว
ทิวทัศนอันสวยงามของโตเกียวเบย และสะพานเรนโบว สัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโตเกียว

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย
นําทานสูที่พัก โรงแรม NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 5

วัดนาริตะ – อิออน ชอปปง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

เชา

เชา

-

-

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ เปนวัดที่มีชื่อเสียง ผูคนใหความเคารพนับถือและมาสักการะมากกวา
10 ลานคนตอป วัดแหงนี้สรางเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 940 จุดเดนของวัดแหงนี้ คือ
เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเปนเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักถวายโดย โคโบไดชิ ตามคําสั่ง
ของจักรพรรดิซากะ

ใหทานไดอิสระชอปปงใน หางอิออน ศูนยรวมแหงสินคาชั้นนํา
นานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอง, กระเปา รองเทา, เสื้อผา เปนตน และยังมี “ราน 100 เยน” สินคา
ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุนแตราคาแสนจะถูก อิสระใหทานไดเพลินเพลินกับการ “เลือกชม
และซื้อ” สินคาตามอัธยาศัย
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสูส นามบินนาริตะ
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

17.25 น.
21.55 น.

อัตราคาบริการ
วันเดินทาง

ผูใหญ

1 ผูใหญ+1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไมมีเตียง

พักเดี่ยว เพิ่ม

11-15 ตุลาคม 2561

47,900

44,900

44,900

41,900

8,900

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน

27,900

24,900

24,900

21,900

-

ราคาเด็กทารก อายุ ต่าํ กวา 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึน้ ไป***

หากมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมออกกรุป หรือเก็บคาใชจายเพิ่มเติม




















คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ทัศนาจรตามเสนทางรายการที่ระบุเทานั้น
ราคานี้รวมภาษีน้ํามัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับภาษีน้ํามันขึ้น หากทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจงใหทราบกอนการออกตั๋วเครื่องบิน
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการที่ระบุเทานั้น
คาพาหนะรับสงตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเทานั้น
คาโรงแรมหองพัก 2 ทานตอหองตามรายการที่ระบุเทานั้น
คาอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเทานั้น
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุเทานั้น
คาขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบน้ําหนักไมเกิน 30 กก.
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไมถึง 1 ป และ อายุ 76-85 ป คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงิน
ทานละ 500,000 บาท ...)

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุน
คาทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให เปนตน
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมตอทาน
คาธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนตางดาวที่กลับเขาประเทศ
คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด และทิปคนขับรถ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ซึ่งตองจายเพิ่มจากราคาคาทัวร

เมื่อทานทําการจองทัวรกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจําคาทัวรทานละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูกับชวงเวลา
ที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน) สวนที่เหลือตองชําระทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร***
หากทานไดทําการจองทัวร ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอยางเรียบรอยแลว







ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน
ไมเก็บคาใชจาย
ยกเลิกกอนการเดินทาง 21-30 วัน
หักคามัดจํา
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-20 วัน
หักคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-14 วัน
หักคาใชจาย 75 % ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-7 วัน
หักคาใชจาย 100% ของราคาทัวร
ผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ หักคาใชจาย 100%
*** ผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด***

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUND ได)
ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น

ขอมูลเพิ่มเติม เรือ่ งโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู
(Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน
กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระ
ในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+
สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก ผูโดยสารที่เดินทางตองรับทราบ และยินยอม กอนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคา
เปนสําคัญ
2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
3. หากสถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมไดไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย
เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปแลว
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังนี้
** กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง
** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
** กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูใน
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน หากเกิดเหตุการณดังกลาว

