
 

 

รหัสทัวร GS2000428 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ซากุระ ฟูจิ ออนเซ็น 5 วัน 3 คนื (JL)  
ศาลเจาเมจิ | สวนโยโยกิ | โกเทมบะ เอาทเลท | โอชิโนะฮัคไค | ชินจูกุ | คลองเมกุโระ 
 

 
 
 
 



 

 

บินดวยสายการบิน เจแปน แอรไลน (JL) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (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 ถือข้ึนเครื่องบินได
นํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1  

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)  (-/-/-)                                                   

07.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 
8 สายการบิน เจแปน แอรไลน เคานเตอร R เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื ้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

 

 
09.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น 

โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE เท่ียวบินที ่JL032   



 

 

** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

 
 

17.30 เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 

คํ่า อิสระอาหารตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว 
พักที่ TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 2  
ศาลเจาเมจิ – สวนโยโยงิ – โกเท็มบะเอาทเล็ต – โอชิโนะฮัคไค  (B/L/D)                            
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ (Meiji Shrine) อยูไมไกลจากสถานีฮาราจูกุ ปาก
ทางเขาเปนเสาไมโทริอิขนาดใหญ ดานในมีตนไมใหญอยูเปนจํานวนมาก ที่นี่จึงรมรื่น
มากทีเดียว ศาลเจาเมจิสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับจักรพรรดิเมจิ และพระราชินโีชเคง 
ศาลเจาเมจิเปนศาลเจาท่ีมีความสําคัญมากในประเทศญปีุ�น มักมีการจัดงานแตงงาน

ทีนี่อยูบอยๆ นักทองเที่ยวมักมาขอพรที่นี่ในวันปใหม  



 

 

 
สวนโยโยงิตั้งอยูในเขตชิบูยา ที่นี่เปนสวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจ ซึ่งมี
พื้นที่กวางขวางอันเต็มไปดวยตนไมนับพัน ในชวงฤดูใบไมผลิ ที่นี่ก็กลายเปนจุดชม
ดอกซากุระยอดนิยม โดยภายในสวนมีตนซากุระอยูประมาณ 600 ตน มีซุมอาหาร 
ใหทานเพลิดเพลินกับความงามของดอกซากุระ  
(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนี้อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีดอกซากุระไมบาน นําทานอิสระช
อปปم�งยานฮาราจูก)ุ 

 
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบรูาน NABEZO 

นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท (Gotemba Premium Outlets) 
ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้งStreet Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ ่งใหญ ให
ท  านได อิสระช อปป  �م งอย  างจ ุ ใจ  เช น  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 KIDS เปนตน 
จากนั้นนําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอนํ้าธรรมชาติกับ
ความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจาก
การละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที ่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับ
บริเวณที่ลุมทําใหเกิดนํ้าซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมนํ้าในบอแตละบอ
ใสสะอาดจนเกิดสะทอนที่สวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานที่แหงนี้ไดรับการ
คัดเลือกเปน 1ใน100 อันดับแหลงนํ้าจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น ทานสามารถ
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆ และสินคาเกษตรกรรมที่ชาวบานนํามาขายระหวางทาง
ได  ไมวาจะเปนผักภูเขาที่สดกรอบผลไมอบแหง ถั่ว มันญี่ปุ�น และอื่นๆ อีกมากมาย
(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนี้อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 
 

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



 

 

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

 
 

วันที่ 3  
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑแผนดนิไหว - ดิวต้ีฟรี – สวนอุเอโนะ – ชินจูกุ     (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
และตัดสินใจเทานั้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมา
จายเรียบรอยแลว) 

 เมื ่อถึงที ่ภูเขาไฟฟูจิชั ้น 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระใหทุกทานได
เก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่ง
เปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย 
ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ ยังเปนที่ตั้งของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) 
ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับ
บวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu no 
niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทาน
เทนกุปกครองอยู นั ่นเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงนี ้มีสมบัติของทานเทนกุ
หลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยู



 

 

ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เปนตน จึง
เปนที่มาวาทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมา
ซื้อเครื่องรางของขลังกลับไปเปนฝากของเปนที่ระลึก 

 นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทาน
จะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิด
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอ
ภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนี้ ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหาร
เสริม เครื่องประดับคุณภาพด ี

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูปم�งยาง  
นําทานเดินเดินทางสู สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของ
โตเกียว เปนสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน ในชวงของฤดูกาลดอกซากุระ 
สวนอุเอโนะจะไดรับความนิยมเปนอยางมากในการมาชมดอกซากุระ สวนอุเอโนะจะมี
ตนซากุระเรียงรายอยูทั้งสองขางยาวไปตามทางเดินในสวน มีมากถึง 1,000 กวาตน 
(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนี้อาจ

มีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีดอกซากุระไมบาน นําทานไปยัง
ตลาดอะเมโยโกะแทน)  
 
 



 

 

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

คํ่า            อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว 
พักที่ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 4   

ตลาดปลาซึกิจิ – คลองเมกุโระ  – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ  (B/-/-)                         

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานสู “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เปนตลาดคาสงปลา,ผักและผลไม
ขนาดใหญใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงที่กระจายอยูในโตเกียวนั้น ตลาด
ปลาแหงนี้นับเปนที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเปนที่รูจักกันดีวาเปนหนึ่งในตลาดปลาที่ 
ใหญที่สุดในโลกอีกดวย เนื่องจากมีการซื้อขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน คาด
วาจะมีการยายตลาดแหงนี้ไปยัง  Toyos ตลาดแหงใหมภายในตลาดนั้นมีปลาและ
อาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เปนตลาดที ่ค ึกคักอยู เกือบตลอดเวลา และ
คอนขางยุงในบางชวงเวลาจะมีรถสกูตเตอรขับไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใชขนสงปลา 
ทั้งคนซื้อและคนขายจะดูเรงรีบ ทําใหเปนสเนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหแวะเวียนมาเที่ยว
ชม ภายในตลาดนั้นเปนเปน 2 สวนใหญๆ คือสวนภายนอกซึ่งมีรานคาปลีกและ



 

 

รานอาหารตั้งเรียงรายเปนจํานวนมากและสวนภายในซึ่งเปนบริเวณที่รานคาสงใช
เจรจาธุรกิจและเปนจุดที่มีการประมูลปลาทูนาที่มีชื่อเสียง 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว  

 นําทานเดินทางสู คลองเมกุโระ (Meguro River) อีกหนึ่งจุดชมซากุระยอดนิยม
ของชาวโตเกียว มีตนซากุระตลอดสองฝم�งของแมนํ้า มีทางเดินและที่นั่ง เหมือน
สวนหยอมเล็กๆ ยาวตลอดแมนํ้าเมกุโระ (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลาย
เดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพ

อากาศ กรณีดอกซากุระไมบาน นําทาน เดินทางไปวัดอาซากุสะแทน) 



 

 

นําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง 
และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยม
ในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว ก็
ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที ่สีเขียว ไดเวอรซิตี้ 
โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหนึ่ง ที่อยูบนเกาะ
โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก 
ที่ตั ้งเดนเปนสงาอยูหนาหาง ใหทานไดถายรูปคูเปนที่ระลึก ในบริเวณหางก็จะมี

รานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไป
ดูนิทรรศการกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง 
ไดเวอรซิตี้ แหงนี้  

คํ่า    อิสระอาหารคํ่า ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว 
      ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว  ประเทศ
ญี่ปุ�น 

วันที่ 5  

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ     (-/-/-) 

00.05  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน JAPAN AIRLINES เท่ียวบินที ่JL033   
** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

05.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

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



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิ
นอัตรา  
ทานละ 

เดือน มีนาคม 2563 
25-29 มีนาคม 

2563 
35,900 35,900 35,900 7,500 

19,90
0 

26-30 มีนาคม 
2563 

35,900 35,900 35,900 7,500 
19,90

0 
  
 ** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม 1,500 บาท 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 **  

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)  
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณี
ถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจาก

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



 

 

อัตราคาบริการนี้ รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษี 
     สนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลง
บัตรโดยสาร ไมวาเท่ียว  
     ใด เที่ยวหนึ่งกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ 
ไมใชตั๋วเครื่องบิน   
     ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบ ุ
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื ่องบิน สายการบิน JAPAN 

AIRLINES อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 
23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด
จํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของ
สายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน
เทรดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

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

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

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
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 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

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

 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 ของคาบริการ
ทัง้หมด 

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

 กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี

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 
ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 

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

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 



 

 

ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร 
, ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ 
ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวน
นี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
ใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร 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
กําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยวตามที่ระบ ุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่ม
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 

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

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหนึ่ง 

- 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 (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื ่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

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

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

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

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

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  



 

 

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


