
 

 

รหัสทัวร GS1901906 
ทัวรโตเกียว ฟูจิ นิกโก 5 วัน 3 คืน (TG) 
น้ําตกเคกอน – กระเชาคาจิ คาจิ – หมูบานอิยาชิโนซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 
อิออน นาริตะ มอลล – สะพานแดงชินเคียว - ทะเลสาบชูเซ็นจิ  

 

 
 



 

 

บินดวยสายการบิน ไทยแอรเวย (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG640 BKK(กรุงเทพ) – NRT(นาริตะ) 22.10 – 06.20 
TG677 NRT(นาริตะ) - BKK(กรุงเทพ) 17.25 – 21.55 

** โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 
ก.ก. ** 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                                                                                         
(-/-/-) 

19.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 
3 สายการบินไทย เคานเตอร D เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื ้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

22.10  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน นานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 
THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG640  ** เที่ยวบินนี้ บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

 
 

วันที่ 2 สนามบิน นาริตะ – สะพานแขวนมิชิมะ – กระเชาคาจิ คาจ ิ 
– หมูบานโอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอาทเลท  
 (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ  ไมอั้น !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!)                          
(-/L/D)  



 

 

 
06.20  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
 นําทานเดินทางสู สะพานแขวนมิชิมะ (Mishima Skywalk) หรือมีชื่อเต็มๆ วา 

The Hakone-seiroku Mishima Grand Suspension Bridge เป นสะพาน
แขวนที่มีความยาวถึง 400 เมตร ทําใหชนะสะพานแขวนอันเดิม คือ โคโคโนะเอะยู
เมะที่เคยครองสถิติสะพานแขวนคนขามท่ียาวที่สุดในญี่ปุ�น อยูในจังหวัดโออิตะ ที่ยาว 
390 เมตร โดยยาวกวา 10 เมตร โดยในวันที่อากาศดีจะสามารถเห็นวิวของภูเขาไฟ
ฟูจิไดอยางสวยงาม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางสู  กระเชาคาจิคาจิภูเขาเทนโจ (KACHI KACHI ROPEWAY) 
ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมตอชายฝم�งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ�า
ชมวิวใกลยอดภูเขาเทนโจ (Mount Tenjo) ส ูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือ
ระดับนํ้าทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบดานลางรวมกับภูเขาไฟฟูจิ (รวม
คากระเชาเรียบรอยแลว) ** ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ ์ไมขึ ้น ในกรณีที ่อากาศไม
เอ้ืออํานวยและพาลูกคาลองเรือทะเลสาบอาชิแทน** 



 

 

 
นําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอนํ้าธรรมชาติกับความ
เลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการ
ละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่
ลุมทําใหเกินน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาด
จนเกิดสะทอนที่สวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานที่แหงนี้ไดรับการคัดเลือกเปน 
1ใน100 อันดับแหลงน้ํา จากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อสินคา
พื้นเมืองตางๆ และสินคาเกษตรกรรมท่ีชาวบานนํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะเปน
ผักภูเขาท่ีสดกรอบผลไมอบแหง ถั่ว มันญี่ปุ�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

 
 นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท (Gotemba Premium Outlets) 

ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้ง 
 Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ ใหทานไดอิสระชอปปم�งอยางจุใจ 

เชน MICHEL KLEIN, MORGAN  
 , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , 

GUCCI , DIESEL ,TUMI ,  
 GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S. T. DUPONT , TASAKI , 

LONGINES , HUSH PUPPIES ,  
 SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI 

ASOBI,HAKKA KIDSเปนตน 



 

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น 
พักที่          ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   

จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาว
ญี่ปุ�นมีความเชื่อวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณ
เปลงปลั่ง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

  
  
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – พิพิธภัณฑแผนดนิไหว – หมูบานอิยาชิโนะซาโตะ   

 –  โอไดบะ – นอนโตเกียว (B/L/-)                                                     
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ 

(Mount Fuji) ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจาก



 

 

ระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความ
สวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหนึ่งของ
ประเทศญี่ปุ�น ทั้งยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ�น
ในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศให
ภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย  

 นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่
อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยเจาหนาที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเปนผูพิจารณา
และตัดสินใจเทาน้ัน กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมา
จายเรียบรอยแลว) เม่ือถึงที่ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัว
ภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระ
ใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคา
ของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ที่บน
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ ยังเปนที่ตั้งของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ
ศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวง
ทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” 
“สวนของทานเทนกุ” (ปศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทานเทนกุ
ปกครองอยูนั่นเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงนี้มีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พื้นในสวน 
ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เปนตน จึงเปนที่มาวา
ทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานที ่ศักดิ ์สิทธิ ์ที ่ผู คนตางเคารพบูชาและนิยมมาซื้อ
เครื่องรางของขลังกลับไปเปนฝากของเปนที่ระลึก 



 

 

 
 นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ที่จําลอง

เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ
เรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี 
วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเลี่ยง
ไดนี้ ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางชม หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตั้งอยูใน

พื้นที่ที่เคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake 
Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุ �นพัดถลมในป 1966 จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปไดรับการ
บูรณะขึ้นใหมใหเปนแบบดั้งเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขา
ชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินคาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายใน
หมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ที่ไดรับการดัดแปลงใหเปนรานคา 
รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ ซึ่งแตละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝมือ
ดั้งเดิมที่ตางกัน เชน เครื่องปم�นดินเผา ธูป และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิต
กระดาษวาชิ ถานชารโคล และบะหมี่โซบะดวยตนเอง  สวนของพิพิธภัณฑในบาน 
ไดแก บานวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของ
เกษตรกรที่เคยใชชีวิตอยูในแถบนี้ พิพิธภัณฑการกัดเซาะและการควบคุมตะกอน



 

 

(Erosion and Sediment Control Museum) ที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดิน
ถลมที่ทําลายหมูบาน และเทคนิคการใชป�องกันภัยพิบัติบานที่เหลือจะเปนอารตแกล
เลอรี่ แสดงงานศิลปะทองถิ่น รานผลิต และสตูดิโอถายภาพบุคคล ซึ่งนักทองเที่ยวจะ
ไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเปนที่ระลึก(ประมาณ 1000 
เยน) นอกจากนี้ยังมีรานอาหารตั้งอยูรอบๆหมูบานอีกดวย (**รายการน้ีไมรวมคาเชา
ชุดกิโมโน**) 

 
นําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอป
ปم�งสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส
หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟช่ัน
สําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II 
, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

 
คํ่า             อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 
พักที่ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 4 นิกโก – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – นํ้าตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว 

 –  ศาลเจาโทโชกุ  – อิออน นาริตะมอลล – นาริตะ                                                                                                                             
(B/L/-) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู นิกโก Nikko เมืองที่มีชื่อเสียงมากในดานแหลงพักผอนหยอนใจที่
สวยงามโดยเฉพาะชวงใบไมเปลี่ยนสี  ที่มีความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากUNESCO และยังคงวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิม 
เดินทางผาน ถนนสายอิโระฮะซะกะ Irohazaka เปนถนนเลนคูที ่ใหเดินรถทาง
เดียวทั้งขาขึ้นและขาลง เสนทางวิ่งเปนทางคดเคี้ยวไปมาเชื่อมระหวางตัวเมืองนิกโก 
และทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลวมีทางโคงทั้งหมดมาก
ถึง 48 โคง เปนเสนทางขับรถเที่ยวที่มีทัศนีภาพสวยงามนาประทับใจเปนอยางมาก 
และยังเปนทีรู่จักในฐานะจุดชมววิใบไมเปลี่ยนสีท่ีงดงามแหงหน่ึงในนิกโกอีกดวย ถนน
สายน้ีไตระดับขึ้นไปสูงถึงกวา 500 เมตร ระหวางทางเชิญ ทานเพลินตาและดื่มดํ่ากับ
ธรรมชาติอันงดงามสลับกับวิถีชีวิตความเปนอยูในแบบฉบับของชาวบาน  



 

 

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบชูเซ็นจิ Lake Chuzenji  ซึ ่งเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟนันไท ทําใหลาวาไหลมาปดทางเขาออกของนํ้าจากแมนํ้าไดวะ ทําใหเกิดเปน
ทะเลสาบขึ้น  ใหทานชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ แมกไมสีเขียวตัดกับ
ฟ�าสีครามและพื้นน้ําสีฟ�าท่ีจะทําใหทานประทับใจไมรูลืม  

 
 เดินทางไปชมความงามของ นํ้าตกเคกอน Kegon Waterfall นํ้าตกที่ใหญและ

ยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ�นมีความสูงเกือบ 100 เมตร เปนหนึ่งในสามของนํ้าตกที่
สวยงามที่สุดของญี่ปุ�น   

 ผาน จุดชมวิว (คาทัวรไมรวมคาลิฟทประมาณ 550 เยน) ที่ทานสามารถดื่มด่ํากับ
ภาพของนํ้าตกแหงนี้ไดอยางงดงามมาก พรอมสัมผัสกับสายนํ้าที่เย็นชื่นฉํ่า อิสระ
ใหทานไดเลือกหามุมเก็บภาพความงามที่ประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชม
และซื้อสินคาพ้ืนเมืองที่ข้ึนชื่อในเขตนี้ไดตามอัธยาศัยสมควรแกเวลา 



 

 

 
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  ผานชม สะพานแดงชินเคียว Shinkyo Bridge คือสะพานศักดิ ์สิทธิ ์ เปน
เหมือนกับประตูที่จะพาเขาสูศาลเจาตางๆในนิกโก สะพานชินเคียวนั้นสรางในป 
1636 และเปนหนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ�น ความสวยงามของสะพาน
ชินเคียวนั้นจะสวยที่สุดในยามใบไมเปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมตนเดือน
พฤศจิกายนเม่ือใบไมตางๆ เปลี่ยนเปนสีแดง สสีม สีเหลือง สลับกันไปแตงแตมให
สะพานแหงนี้งดงามราวกับภาพวาด นอกจากนี้สะพานชินเคียวยังไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกอีก  



 

 

 
  เดินทางสูบริเวณโซนมรดกโลก อิสระใหทานเดินทางชมและถายรูปตามอัธยาศัย 

ศาลเจ านิกโกโทโชก ู  Nikko Tosho-gu Shrine เป นศาลเจ า เก าแก มี
ประวัติศาสตรยาวนานและไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เปนศาลเจาประจํา
ตระกูลโทกุงาวะที่โดงดังในอดีต และยังเปน สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โช
ก ุนผ ู พลิกผันชะตาช ีวิตของชาวญี ่ป ุ �น เอกลักษณของศาลเจ าแหงน ี ้อย ู ที่
สถาปตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ่งใชเทคนิคดานฮวงจุยประกอบการกอสราง 
จนไดชื่อวาเปนจุดเสริมดวงชะตาเรื่องโชคลาภ จุดเดนของศาลเจาแหงน้ีก็คือ ประตู
โยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยที่เพิ่งเสร็จสิ้นการบูรณะปฏิสังขรณครั้ง
ใหญไปในปนี้ รูปแกะสลักหลากสีสันบนบานประตูนั้นสวยงามนาชมเปนอยางมาก 
มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝم�งซายและขวาของประตู ซ่ึง
ประดับดวยรูปแกะสลักนกและดอกไมมากมาย และยังจะไดเห็นรูปแกะสลักลิงสาม
ตัวมิซะรุ (Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ที่สื่อถึงการไมด ูไมพูด และ
ไมฟง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) 
อีกดวย ทานสามารถเขาชมภายในศาลเจาโทโชกุได    (คาทัวรไมรวมคาเขาชม
ประมาณ 1,300 เยน)  



 

 

 
น ํ าท  าน เดิ นทางส ู   อิออน นาริตะ  มอลล   (Aeon Narita Mall)  เป น
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื ่องจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคา
ที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณ
ภายในบาน นอกจากนี ้ยังมีรานเสื ้อผาแฟชั ่นมากมาย เชน MUJI , 100 yen 
shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซ ุปเปอร มาร เกต
ขนาดใหญ เปนตน ซึ ่งบางรานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที ่ยว
ชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหารหลายประเภท 
รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมีโรงภาพยนตร Humax 
Cinema เปดใหบริการ 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก        

 คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา  
 
  
 



 

 

วันที่ 5 
วั ดน า ริ ต ะ  –  Shisui Outlet –  สนามบิ นนานาชาติ น า ริ ต ะ   - ส ุ ว ร รณภ ู มิ  
(B/-/-) 

 
เชา            บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทุกทานสู วัดนาริตะซนั ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เปนวัดพุทธ
เกาแก ขนาดใหญ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สรางขึ้นในป 940 ตั้งอยูไมไกล
จากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที
กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto มีชื่อวา Great Pagoda 
of Peace นอกจากน้ียังมีสวนญี่ปุ�น และสวนยุโรปอีกดวย 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 
 นําทานชอปปم�งกอนกลับ ชิซุย พรีเมียม เอาทเลท (Shisui Premium Outlets) 

เปนเอาทเลทอีกหนึ่งที่ ที่ขาชอปตองแวะกอนเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ โดยชิซุย 
เปนหนึ่งสาขาในพรีเมียมเอาทเลทเครือ มิซุบิชิ (Mitsubishi) เชนเดียวกับ ริงกุ พรี
เมียม เอาทเลท ที่อยูใกลสนามบินคันไซ โอซากา และโกะเท็มบะ พรีเมียม เอาทเลท 
อยูที่โกะเท็มบะ ที่ชิซูย พรีเมียม เอาทเลท มีรานคาดังมากกวา 180 แบรนด ใหได
เลือกชอปไมวาจะแบรนดญี่ปุ�น หรือแบรนดสัญชาติอ่ืน ก็มีหลากหลายใหเลือกชอปได
อยางสบายใจในราคาเอาทเลท ที่ไมตองงอรอชวงลดราคา และไมตองบวกภาษี ไมวา



 

 

จะ GUESS, COACH, BILLABONG, LACOSTE, Levi’s, MICHAEL KORS, 
Nike บอกเลยวาแบรนดเนมเหลานี้ แคยกตัวอยางเทานั้น เพราะที่จริงยังมีอีกเยอะ
มาก 
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 

17.25  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 677 ** บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

21.55  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

 
**************************************************************** 

 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม2562 
11 – 15 ตุลาคม 62 39,900 39,900 38,900 6,000 22,900 
16 – 20 ตุลาคม 62 38,900 38,900 37,900 6,000 22,900 
30 ตค. – 03 พย. 62 38,900 38,900 37,900 6,000 22,900 
01 – 05 พฤศจิกายน 

62 36,900 36,900 35,900 6,000 22,900 

06 – 10 พฤศจิกายน 
62 36,900 36,900 35,900 6,000 22,900 

27 พย. – 01 ธค 62 36,900 36,900 35,900 6,000 22,900 
04 – 08 ธันวาคม 

62 39,900 39,900 38,900 6,000 22,900 

06 – 10 ธันวาคม 62 39,900 39,900 38,900 6,000 22,900 
 

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม 3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอน
เดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอนิ ** 

 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีที่
นั่งบนเครื่องบิน) 

 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 

 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ

ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  
 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณี
ถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจาก

ราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

** ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกคาผูเดินทางไมผานดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศปลายทาง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับประเทศไทย ในสวนนี้อาจจําเปนตองมี
คาใชจายในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เที่ยวบินขากลับ รวมถึงคาบริการอื่นๆ 
รวมไปถึงคาปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพ่ิม ไมวากรณีใดก็ตาม ลูกคาผู

เดินทางจําเปนตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนนี้เองทั้งหมด ** 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงค าภาษีสนามบินและคาภาษีน ํ ้ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราคาบริการระบ ุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร ื ่องบิน สายการบิน THAI 
AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 
30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งน้ี
เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 



 

 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทาํ
ได ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสายการบิน และ รุ นของเครื ่องบินแตละไฟลทที ่ใช บิน ซึ ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 



 

 

× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกระทันหันกอน
เดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ �น อนุญาตใหทานที่ถ ือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 
บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 
ของคาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย



 

 

แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก 
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 
ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร 
, ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆ
ทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให



 

 

ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื ่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื ่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหนึ ่งที ่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื ่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกนั 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกัน
ใหมากที่สุด  



 

 

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


