
 

 

GS1902310 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ ดูไฟหมูบานเยอรมัน 5 วนั 3 คืน (JL) 
วัดกวนอิม - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะเอาทเล็ท - หมูบานอิยาชิโนะซาโตะ 
- ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ - วัดอามากุสะ - ชอปปم�ง ชินจุกุ                    
 

 



 

 

 
บินดวยสายการบิน JAPAN AIRLINE (JL) : ข้ึนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

JL 032 BKK(กรุงเทพ) – HND(โตเกียว) 09.55 – 17.30  
JL 033 HND(โตเกียว) – BKK(กรุงเทพ) 00.05 – 05.05  

** โหลดกระเป�าสัมภาระนํ้าหนักไมเกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถือขึ้นเครื่องบิน
ไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) (-/-/-) 
07.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 6 

สายการบิน เจแปน แอรไลน เคานเตอร R เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวย

ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง  ** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว 
พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** 



 

 

09.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น โดย
สายการบิน JAPAN AIRLINE เที่ยวบินที ่JL032   
** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
17.30 เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักที่ TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเทา  
 
DAY 2  พระใหญคามะคุระ  - วัดกวนอิม  – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะเอาทเล็ท 

(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!)    (B/L/D)  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแร 
    
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 GREAT BUDDHA OF KAMAKURA   พระใหญแหงคามาคุระ   ( Daibutsu ) เปน
สัญลักษณของเมืองคามาคุระ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซึ่งเปนรูปปم�นพระท่ีสูงเปนอันดับ
สองของญ่ีปุ�น รองจากพระใหญท่ีวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญแหงคามาคุระน้ันต้ังอยูที่ 
วัดโคโตคุอิน ดิมทีองคพระจะประดิษฐานอยูภายในอาคารวัด แตเมื่อประมาณศตวรรษที่ 
14 และ 15 อาคารของวัดหลายสวนไดถูกพายุไตฝุ�นทําลายลง ทําใหเหลือแตองคพระ
ใหญต้ังอยูโดยไมไดสรางอาคารขึ้นมาครอบใหม 

 

 
HASEDERA OF KAMAKURA วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ   เปนวัดพุทธที่มีความสําคัญในเมือง

คามาคุระ ส่ิงศักดิ์สิทธิในวัดนี้เปนรูปปم�นเจาแมกวนอิมสีทองที่มี 11 หนา ในแตละหนาจะ
เปนรูปเทพธิดา ตัวรูปปم�นทําจากไมแกะสลักมีความสูงถึง 9.18 เมตร ซึ่งเปนหนึ่งในรูป
ปم�นแกะสลักที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น พ้ืนที่ของวัดตั้งอยูบนเนินเขา มีสวนญ่ีปุ�น บอปลาคารฟอ
ยูในบริเวณวัด และที่ดานบนของวัดเปนที่ขายอาหาร และเปนระเบียงยื่นออกไป จะ
มองเห็นวิวบานเรือนและวิวทะเลของเมืองคามาคุระ 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

OSHINO HAKKAI   โอชิโนะ ฮัคไค บอน้ําธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขา
ไฟศักด์ิสิทธิ์ฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่
ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณท่ีลุมทํา 

 ใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิด
สะทอนที่สวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานที่แหงน้ีไดรับการคัดเลือกเปน 1ใน100 
อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
ตางๆ และสินคาเกษตรกรรมท่ีชาวบานนํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะเปนผักภูเขาที่
สดกรอบผลไมอบแหง ถ่ัว มันญี่ปุ�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

GOTEMBA PERMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบรนดเนม
ทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ย่ิงใหญ 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 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 
พักที ่ ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   
               จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ�น

มีความเช่ือวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 3 ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑแผนดินไหว – หมูบานอิยาชิโนะ ซาโตะ–  
ดูประดับไฟที่ Germen Village –นาริตะ                                                          
(B/L/-)                                                     

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ โรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUJI TEN สนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานไดเพลิดเพลินกับ

การเลนไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงนี้ที่ซึ่งเปนสวนสนุกขนาดใหญ มี
กิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเปน
ภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณ
เครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคานี้ไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี 
สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปดใหบริการหรือไม ขึ้นอยู
กับสภาพภูมิอากาศ)  

  (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเนื่องจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน คาวาฟูจิโกะ สถานีที่ 22 (RETRO BUS) เปน
จุดที่ชมภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามที่สุดในชวงฤดูหนาว) 

EXPERIENC EARTHQUAKE พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และ
ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเร่ืองราวตางๆ ที่เก่ียวกับการเกิด
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัย

 



 

 

ธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนี้ ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
IYASHI NO SATO VILLAGE หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ   ตั้งอยูในพื้นที ่ที ่เคยเปนหมู บาน

เกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ ซึ่งถูกพายุไตฝุ �นพัดถลมในป 
1966 จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปไดรับการบูรณะขึ้นใหมใหเปนแบบดั้งเดิม และเปดเปน
พิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อ
สินคาหัตถกรรมแบบดั้งเดิม  ภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ที่
ไดรับการดัดแปลงใหเปนรานคา รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ ซึ่งแตละหลังก็จะ
มีความเชี่ยวชาญในงานฝมือดั้งเดิมที่ตางกัน เชน เครื่องปم�นดินเผา ธูป และผาทอ หรือ
อาจเขารวมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถานชารโคล และบะหม่ีโซบะดวยตนเอง 
สวนของพิพิธภัณฑในบาน ไดแก บานวาตานาเบะ(Watanabe House)ที ่จัดแสดง
เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเกษตรกรที่เคยใชชีวิตอยูในแถบนี้ พิพิธภัณฑการกัดเซาะและ



 

 

การควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ท ี ่อธิบายถึง
สาเหตุของการเกิดดินถลมที่ทําลายหมูบาน และเทคนิคการใชป�องกันภัยพิบัติ 
บานที่เหลือจะเปนอารตแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะทองถิ่น รานผลิต และสตูดิโอถายภาพ
บุคคล ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเปนที่
ระลึก (ประมาณ 1000 เยน) นอกจากน้ียังมีรานอาหารตั้งอยูรอบๆหมูบานอีกดวย (ไม
รวมคาชุดกิโมโน) 

GERMAN VILLAGE หมูบานเยอรมัน Country Farm German Village ภายใต
บรรยากาศของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ตอนรับวันคริสตมาส
และวันปใหมที่กําลังจะมาถึง การประดับประดาตกแตงไฟดวยหลอดแอลอีดีกวา 2ลาน
ดวงในชวงฤดูหนาวของท่ีน่ีย่ิงใหญท่ีสุดในจังหวัดชิบะและถือเปน “หน่ึงในสามการ
ประดับประดาไฟที่ยิ่งใหญที่สุดในภูมิภาคตะวันออก” อีกดวย   

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   



 

 

DAY 4  ตลาดปลาซ ึ กิ จิ  –  อาซาก ุสะ  –  ชินจ ุก ุ  – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ                
(B/-/-) 

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
TSUKIJI MARKET ตลาดปลาซึกิจิ เปนตลาดคาสงปลา,ผักและผลไมขนาดใหญใจกลาง

กรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงท่ีกระจายอยูในโตเกียวน้ัน ตลาดปลาแหงน้ีนับเปนที่ที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดและเปนที่รูจักกันดีวาเปนหนึ่งในตลาดปลาที่ ใหญที่สุดในโลกอีกดวย 
เนื่องจากมีการซื้อขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน คาดวาจะมีการยายตลาดแหงน้ี
ไปยัง Toyosu ตลาดแหงใหมภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลาย
ชนิด เปนตลาดที่คึกคักอยูเกือบตลอดเวลา และคอนขางยุงในบางชวงเวลาจะมีรถสกูต
เตอรขับไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใชขนสงปลา ทั้งคนซื้อและคนขายจะดูเรงรีบ ทําให
เปนสเนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหแวะเวียนมาเที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเปนเปน 2 สวน
ใหญๆ คือสวนภายนอกซึ่งมีรานคาปลีกและรานอาหารตั้งเรียงรายเปนจํานวนมากและ
สวนภายในซึ่งเปนบริเวณที่รานคาสงใชเจรจาธุรกิจและเปนจุดที่มีการประมูลปลาทูนาที่มี
ชื ่อเสียงเครื ่องสําอางยี ่หอดังของญี ่ปุ �นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

 
ASAKUSA TEMPLE นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ไดช่ือวาเปน

วัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว 
ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําที่ศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ง
มักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายใน
วัดยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่ง
แขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” 
และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนา
กามิเซะ ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคา ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนม
นานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของ
ฝากของที่ระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 
แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ที่ริมแมน้ําสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 



 

 

 
SHINJUKU  ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่นี่ ไมวา

จะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื ่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอาง
มากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, 
ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานได
สนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป�าสุด
ฮิต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส ื ้ อ  COMME DES GARCONS, H&M ห รือ
เลือกซื้อรองเทkหลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 
REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART   

 

 



 

 

 
ODAIBA โอไดบะ คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว 

ไดรับการปรับปรุงใหมีชื ่อเสียงและเปนที ่นิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมี
สถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว ก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดม
สมบูรณของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปน
หางดังอีกหางหนึ่ง ที่อยูบนเกาะโอไดบะ จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทา
ของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ที่ตั้งเดนเปนสงาอยูหนาหาง ใหทานไดถายรูปคูเปนที่ระลึก 
ในบริเวณหางก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam Cafe) 
และถาอยากเขาไปดูนิทรรศการกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่ง
อยูในบริเวณหาง ไดเวอรซต้ีิ 

 ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว  ประเทศญี่ปุ�น 



 

 

DAY 5  สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ                   (B/-/-) 
00.05  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน JAPAN AIRLINE เที่ยวบินที ่JL033   
** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

05.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

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

 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร , ต๋ัว

รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ี

เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง

ไมใชต๋ัว 
เครื่องบิน

อั
ตร
า 

ทานละ 
วันเดินทางเดือน ธันวาคม  2562 

04  – 08 ธันวาคม 62 33,889 33,889 33,889 8,000 19,900 
11 – 15 ธันวาคม 62 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 
18 – 22 ธันวาคม 62 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 
27 – 31 ธันวาคม 62 43,899 43,899 43,899 8,000 19,900 

 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

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

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน)  
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา

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

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษี 
     สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลง
บัตรโดยสาร ไมวาเท่ียว  
     ใด เที่ยวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ 
ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน   
     ตามที่ตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน JAPAN AIRLINE 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 23 ก.ก.2 ใบ 
รวม 46 ก.ก.  และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ี
เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 
และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทัง้ส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 



 

 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีผู เดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ



 

 

รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 



 

 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


