
 

 

รหัสทัวร GS25 2000357 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ SAKURA PINKU PREMIUM 5D 3N (TG)  
วัดอาซากุสะ – สวนจิโดริกะ – โอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว - ดิวต้ี
ฟรี – โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ชินจูก ุ- คลองเมกุโระ – ตลาดปลาสึกิจิ – ฮาราจกูุ – ศาลเจาเมจิ 
– Sakura no yama park – อิออนมอลล นาริตะ - วัดนาริตะ – Shisui Outlet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บินดวยสายการบิน ไทยแอรเวย (TG) : ข้ึนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
 

TG640 BKK(กรุงเทพ) – NRT(นาริตะ) 22.10 – 06.20 
TG677 NRT(นาริตะ) - BKK(กรุงเทพ) 17.25 – 21.55 

 
* โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 30 ก.ก. และถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. * 
 
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ  (-/-/-)                                                                       
 
19.00  คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาท่ี 

2 สายการบินไทย เคานเตอร C เจาหนาที่บรษิัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง  

                    ** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

22.10  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน นานาชาตนิาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 
THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่ TG640  ** เท่ียวบินน้ี บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
บนเคร่ืองบนิ ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 

 
 



 

 

วันที่ 2 สนามบิน นาริตะ –วัดอาซากุสะ  – สวนจิโดริกะ – ฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค  (-/L/D)  
 
06.20  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
                นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วดัท่ี

ไดชื่อวาเปนวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหนึ่งใน 
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําที่ศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป 
ประกอบกับภายในวดัยังเปนท่ีต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความ 

 

 
               สูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีช่ือวา 

“ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา 
มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคา ขายของที่ระลึก
พ้ืนเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก 
ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก จากน้ันนําทานเดินสูริมแมน้ําสุมิ
ดะ อิสระใหทานไดถายรูปกบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 
(Tokyo Sky tree) ที่เปดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 สูงถึง สามารถทําลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุงในมณฑลกวางโจว และหอคอย CN Tower ในนครโตรอน
โตของแคนาดา (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) 

 
 



 

 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูปم�งยาง 
               นําทานเดินทางสู สวนจิโดริกะ (Chidorigafuchi Park) สวนท่ีต้ังอยูระหวางทาง

ระบายน้ํา 2 สาย อยูใกลกับพระราชวังอิมพีเรียล มตีนซากุระอยูเรียบทางระบายน้ํา
ประมาณ 700 เมตร ทําใหเกิดเปนอุโมงคตนซากุระ ทําใหที่น่ีเปนจุดชมดอกซากรุะที่
ดีที่สุดแหงหน่ืงของโตเกียว ใหทานเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศนของดอกซากุระ 

                (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ท้ังนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 

 
                นําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอน้ําธรรมชาติกบัความ

เล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟศักด์ิสิทธ์ิฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการ
ละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณท่ี
ลุมทําใหเกินน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมนํ้าในบอแตละบอใส
สะอาดจนเกิดสะทอนที่สวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานท่ีแหงน้ีไดรับการ
คัดเลือกเปน 1ใน100 อันดับแหลงน้ํา จากธรรมชาติ ท่ีดีที่สุดของญีปุ่�น ทานสามารถ
เลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองตางๆ และสินคาเกษตรกรรมที่ชาวบานนํามาขายระหวางทาง
ได  ไมวาจะเปนผักภูเขาท่ีสดกรอบผลไมอบแหง ถั่ว มันญี่ปุ�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

 
คํ่า     บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น 
พักท่ี          ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   
                     จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึง่ชาว

ญี่ปุ�นมีความเช่ือวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินีแ้ลว จะทําใหผิวพรรณ
เปลงปลั่ง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – พิพิธภณัฑแผนดนิไหว - ดิวตี้ฟรี – โตเกียว – สวนอุเอโนะ –  
                ชินจูกุ   (B/L/-)                                                                                   
 
เชา     บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
     นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ 

(Mount Fuji) ต้ังอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือ
จากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักไปท่ัวโลกในเร่ือง
ความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึง



 

 

ของประเทศญี่ปุ�น ท้ังยงัเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนประเทศ
ญี่ปุ�นในตลอดทุกฤดกูาล ซึ่งในป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศ
ใหภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย  

     นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที ่5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมข้ึน ในกรณีท่ี
อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยเจาหนาท่ี ที่ดูแลทางขึ้นจะเปนผูพิจารณา
และตัดสินใจเทาน้ัน กรณีท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมา
จายเรียบรอยแลว และขอนําทานไปชมดอกซากุระ ณ สวนโออิชิ Oishi Park) เมื่อ
ถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพ
ความประทับใจเกบ็ไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของท่ีระลึกซึ่งเปน
สัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 น้ี 
ยังเปนที่ต้ังของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เปน 

 
                ท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมี

ความเช่ือวารอบของฟจิูซังช้ัน 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทาน
เทนกุ” (ปศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเช่ือวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยู
น่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย 



 

 

อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พ้ืนในสวน ซึ่งใน
สมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน จึงเปนที่มาวาทําไม
ภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเคร่ืองรางของ
ขลังกลับไปเปนฝากของเปนท่ีระลึก 

     นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดนิไหว ท่ีจําลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และทาน
จะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเร่ืองราวตางๆ ทีเ่กี่ยวกับการเกดิ
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอ
ภัยธรรมชาติท่ีประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเลี่ยงไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
                นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหาร

เสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 
                นําทานเดินเดินทางสู สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของ

โตเกียว เปนสถานที่ท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน ในชวงของฤดกูาลดอกซากุระ 
สวนอุเอโนะจะไดรับความนิยมเปนอยางมากในการมาชมดอกซากุระ สวนอุเอโนะจะ
มีตนซากรุะเรียงรายอยูทั้งสองขางยาวไปตามทางเดินในสวน มมีากถึง 1,000 กวา
ตน (โดยปกตดิอกซากรุะจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถงึตนเดือนเมษายน 
ท้ังนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)  

 
                     นําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอป

ปم�งสินคามากมายและ เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส



 

 

หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผา
แฟช่ันสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 
คํ่า             อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 
พักท่ี SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 4 คลองเมกุโระ – ตลาดปลาสึกิจิ – ฮาราจูกุ – ศาลเจาเมจิ – Sakura no yama 

park – อิออนมอลล นาริตะ (B/-/-) 
 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
               นําทานเดินทางสู คลองเมกุโระ (Meguro River) อีกหน่ึงจุดชมซากรุะยอดนิยม

ของชาวโตเกียว มตีนซากุระตลอดสองฝم�งของแมน้ํา มีทางเดินและที่น่ัง เหมือน
สวนหยอมเล็กๆยาวตลอดแมน้ําเมกุโระ (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลาย
เดือนมีนาคมถงึตนเดือนเมษายน ท้ังนี้อาจมีการเปลีย่นแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ) 

 
 
 
 



 

 

 
               นําทานสู “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เปนตลาดคาสงปลา,ผักและผลไม

ขนาดใหญใจกลางกรงุโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงที่กระจายอยูในโตเกียวนั้น ตลาด
ปลาแหงน้ีนับเปนที่ท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดและเปนท่ีรูจักกันดีวาเปนหน่ึงในตลาดปลาท่ี 
ใหญท่ีสุดในโลกอีกดวย เน่ืองจากมีการซื้อขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน คาด
วาจะมีการยายตลาดแหงน้ีไปยัง  Toyos ตลาดแหงใหมภายในตลาดน้ันมปีลาและ
อาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เปนตลาดที่คึกคักอยูเกือบตลอดเวลา และ
คอนขางยุงในบางชวงเวลาจะมีรถสกตูเตอรขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกท่ีใชขนสงปลา 
ท้ังคนซื้อและคนขายจะดูเรงรีบ ทําใหเปนสเนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหแวะเวียนมา
เท่ียวชม ภายในตลาดน้ันเปนเปน 2  

                สวนใหญๆ  คือสวนภายนอกซึ่งมีรานคาปลีกและรานอาหารต้ังเรียงรายเปนจาํนวน
มากและสวนภายในซ่ึงเปนบริเวณท่ีรานคาสงใชเจรจาธุรกิจและเปนจุดที่มีการประมูล
ปลาทูนาที่มีชื่อเสียง 

 



 

 

กลางวัน     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
                นําทานเดินทางสู ยานฮาราจูก ุแหลงรวมเส้ือผา เครือ่งประดับ รองเทา ของวัยรุน

ญี่ปุ�น หากคุณคือคนทีก่ําลังมองหาซ้ือเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซ้ือเส้ือผา
แนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากท่ีน่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุน
ญี่ปุ�นแตงตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่น่ีได จะมวีัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็ม
ถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอป
ปم�งสินคาแบรนดดังระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, 
GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN 
JAPAN ที่ SHOP น้ีมีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมีรานขายตุกตา KITTY  

 
                DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี 

SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME 
DES GARCONS อีกดวย  

                จากน้ันนาํทานสู ศาลเจาเมจิ (Meiji Shrine) อยูไมไกลจากสถานีฮาราจูกุ ปาก
ทางเขาเปนเสาไมโทริอิขนาดใหญ ดานในมีตนไมใหญอยูเปนจํานวนมาก ท่ีน่ีจึงรมรื่น
มากทีเดียว ศาลเจาเมจิสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิเมจิ และพระราชินีโชเคง 
ศาลเจาเมจิเปนศาลเจาที่มีความสําคัญมากในประเทศญปุี�น มักมีการจัดงานแตงงาน
ทีน่ีอยูบอยๆ นักทองเท่ียวมักมาขอพรที่น่ีในวันปใหม  

 



 

 

                    
                     Sakura No Yama Park สวนซากุระโนะยามะ เปนสถานที่ทองเที่ยวที่อยูใกล

สนามบินนาริตะ เปนจดุชมวิวบนเนินเขาที่ถูกจัดอันดับใหเปนที่ 1 ใน 100 ของววิท่ี
สวยงามของจังหวัดชิบะ ทุกปจะมีตนซากรุะบานสะพรั่นประมาณ 350 ตน และยังมี
รานขายของที่ระลึกสําหรับนักทองเท่ียวใหเลือกซื้อกันตามอัธยาศัย  

                (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ท้ังนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

                นําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล (Aeon Narita Mall) เปนหางสรรพสินคา
ที่นิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกบัสนามบินนานาชาตินาริ
ตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 
รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมรีาน
เส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึง่บางรานไมตองเสีย
ภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิสวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมาย
จําหนายอาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคา
ยังมีโรงภาพยนตร Humax Cinema เปดใหบริการ 

               ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก        
 คํ่า           อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
ที่พัก         TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา   
 
 



 

 

วันที่ 5       วัดนาริตะ – Shisui Outlet – สนามบินนานาชาตินาริตะ  - สุวรรณภูมิ                                        
(B/-/-) 

 
เชา           บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
                นําทุกทานสู วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เปนวัด

พุทธเกาแก ขนาดใหญ ท่ีมีช่ือเสียงมากของเมอืงนาริตะ สรางขึ้นในป 940 ต้ังอยูไม
ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที
กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ช้ันสไตล Tahoto มีช่ือวา Great Pagoda 
of Peace นอกจากน้ียงัมีสวนญีปุ่�น และสวนยุโรปอีกดวย 

 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 
 นําทานชอปปم�งกอนกลบั ชิซุย พรีเมียม เอาทเลท (Shisui Premium Outlets) 

เปนเอาทเลทอีกหน่ึงท่ี ที่ขาชอปตองแวะกอนเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ โดยชิซุย 
เปนหน่ึงสาขาในพรีเมียมเอาทเลทเครือ มิซุบชิิ (Mitsubishi) เชนเดียวกบั ริงก ุพรี
เมียม เอาทเลท ที่อยูใกลสนามบินคันไซ โอซากา และโกะเท็มบะ พรีเมียม เอาทเลท 
อยูท่ีโกะเท็มบะ ที่ชิซูย พรีเมียม เอาทเลท มีรานคาดังมากกวา 180 แบรนด ใหได
เลือกชอปไมวาจะแบรนดญี่ปุ�น หรือแบรนดสัญชาติอ่ืน ก็มีหลากหลายใหเลือกชอป
ไดอยางสบายใจในราคาเอาทเลท ท่ีไมตองงอรอชวงลดราคา และไมตองบวกภาษี ไม
วาจะ GUESS, COACH, BILLABONG, LACOSTE, Levi’s, MICHAEL 
KORS, Nike บอกเลยวาแบรนดเนมเหลาน้ี แคยกตัวอยางเทาน้ัน เพราะที่จริงยังมี
อีกเยอะมาก ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ 



 

 

17.25  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 677 ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่องบิน ** 

21.55  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 

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

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป)อัตราเด็ก ทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป)อัตราเด็ก 

ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน มีนาคม 2563 
20-24 มี.ค. 63 35,900 35,900 34,900 9,500 19,900 
21-25 มี.ค. 63 35,900 35,900 34,900 9,500 19,900 
25-29 มี.ค. 63 37,900 37,900 36,900 9,500 19,900 
26-30 มี.ค. 63 37,900 37,900 36,900 9,500 19,900 

เดือน เมษายน 2563 
7-11 เม.ย. 63 39,900 39,900 38,900 9,500 19,900 
8-12 เม.ย. 63 39,900 39,900 38,900 9,500 19,900 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม 3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 
2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีที่น่ัง
บนเคร่ืองบิน) 
 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  
 
** ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกคาผูเดินทางไมผานดานตรวจคนเขาเมืองประเทศ
ปลายทาง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับประเทศไทย ในสวนน้ีอาจจําเปนตองมีคาใชจายใน
การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เท่ียวบินขากลับ รวมถึงคาบริการอื่นๆ รวมไปถึงคาปรับ
ที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพ่ิม ไมวากรณีใดก็ตาม ลูกคาผูเดินทางจําเปนตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนนี้เองทั้งหมด ** 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณตีองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามทีต่ามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบ ุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครือ่งบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 30 ก.ก.  และ 



 

 

ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทัง้น้ีเจาหนาที่จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณพิีเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× คาธรรมเนียมการขอวซีาทองเที่ยว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกระทันหันกอน

เดินทางตามจริง ประเทศญ่ีปุ�น อนุญาตใหทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถปุระสงค
เดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานัก
ไดไมเกิน 90 วัน ตอคร้ัง 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไป
ตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการ
ท้ังหมด 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว



 

 

เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณแีจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตอง



 

 

มาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจรงิท่ีเกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครวั (หลายทาน) กรณุาแจงรายนามคูนอน
กับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบรษัิทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ  

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 



 

 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรณุา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพือ่ยืนยันการเปลีย่นแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัว
เครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 



 

 

- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกนั
ใหมากท่ีสุด  

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

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิ กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดนี้แลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


