
 

 

 
 

บินด้วยสายการบินการบินไทย (TG) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(BKK) 

TG642 BKK (สุวรรณภมิู) – NRT (นาริตะ) 23.45 – 07.40+1 

TG677 NRT (นาริตะ) – BKK (สุวรรณภมิู) 17.25 – 21.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 



 

 

 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                                                                   (–/–/–)                                                                                                                                                                                                                                                                 

21.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

**กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ

เชค็อิน** 

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว์ พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรบัและจบั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

23.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน สายการบิน THAI 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG642 

 

DAY 2 นาริตะ – วดันาริตะซนั ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซนัโดะ – หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮคัไค –  โกเทม็บะ พรี

เม่ียม เอาท์เลท็                                                                                                                                   (–/L/D) 

07.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด

หมายเวลา **  

นําทุกท่านสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวดัในพระพุทธศาสนาทีต่ ัง้อยู่

ในเมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะทีว่ดัแห่งน้ีมรีูปเคารพขององคฟุ์โดเมยีวโอ ทีม่ชีื่อเรยีกขานกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณ

ว่า "นารติะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหน่ึงในศาสนสถานสําคญัที่เป็นศูนย์กลางความ

ศรทัธาต่อองคฟุ์โดเมยีวโอ 



 

 

 
จากนัน้อสิระเดินเล่น นาริตะโอโมเตซนัโดะ ถนนชอ้ปป้ิงสวยงามที่นําไปสู่วดันารติะซงัชินโชจ ิถนนเส้นน้ี

เหมาะสาํหรบัเดนิเล่นและซือ้ของทานเล่นและของทีร่ะลกึพืน้เมอืงก่อนเขา้ชมวดั หรอืทานอาหารในรา้นจํานวน

มากทีข่ายปลาไหลสดๆ ย่างบารบ์คีวิแสนอร่อย 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 

 นําท่านออกเดนิทางต่ไปยงั หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบรเิวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิด้วยววิทวิทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิสูง

ตระหงา่น และสายน้ําบรสิุทธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 
 นําท่านเดนิทางสู ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็ (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิง่ใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ เช่น MICHEL 

KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 



 

 

DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S. T. DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 

PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 

 
คํา่ บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปทูานได้ไม่อัน้ 

ท่ีพกั DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้

แชน้ําแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะทาํให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน

โลหิตดีขึ้น 

 
DAY 3  ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปป้ิง

ชิบูย่า – SHIBUYA SKY                                                                                     (B/L/D)                                                                                           

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซงั หรอื ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีื่อเสยีง

และเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด้มอบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์

หน่ึงของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุก

ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจ ิได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็น



 

 

มรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  นําท่านเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ใน

กรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีดู่แลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ 

กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัได้ชําระ

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภูเขา

และววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ

ประทบัใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสญัลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 
  

 บนภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 น้ี ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นที่

สกัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นทีส่าํหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงัชัน้ 5 

น้ี ถูกเรยีกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทีม่จีมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่าทีน่ี่

ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งน้ีมีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 

อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มน้ํีาหนักกว่า 375 กิโลกรมั ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมีผู้คนนิยมมา

ทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศักดิส์ ิทธิท์ี่ผู้คนต่าง

เคารพบูชาและนิยมมาซือ้เครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 



 

 

 
 นําท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่าํลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกดิแผ่นดินไหวที่

เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่นไม่สามารถ

หลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท่้านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 

            นําท่านเดนิทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝัง่ทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพดัถล่มในปี 1966 จน

กระทัง้ต่อมาอกี 40 ปีไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชน

ไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม ลองและซือ้สนิคา้หตัถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ย

บ้านกว่า 20 หลงัคาเรอืน ที่ได้รบัการดดัแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พพิธิภณัฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละ

หลงัก็จะมคีวามเชี่ยวชาญในงานฝีมอืดัง้เดิมที่ต่างกนั เช่น เครื่องปั้นดนิเผา ธูป และผ้าทอ หรอือาจเขา้ร่วม

ทดลองผลติกระดาษวาช ิถ่านชารโ์คล และบะหมีโ่ซบะดว้ยตนเอง (**รายการน้ีไม่รวมค่าเช่าชุดกโิมโน**) 



 

 

 
 นําท่านเดนิทางสู ่ย่านชิบูย่า ถอืไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นแฟชัน่ มแีหล่งชอ้ปป้ิง 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ รา้นคา้ รวมทัง้ชอ็ปของแบรนดด์งัอยู่มากมาย นอกจากนัน้แลว้กย็งัมรีา้นอาหารและ

แหล่งบนัเทงิอย่างครบครนั มผีูค้นทัง้ชาวญีปุ่่นและนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิดนิขวกัไขว่อยู่ตลอดทัง้วนั 

 พาท่านไป SHIBUYA SKY ทึ่ตึกเปิดใหม่ SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่

ของโตเกียวเลยก็ว่าได้ พึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤษจิกายน 2562 ที่ผ่านมา จะพบกับพื้นที่โล่งอัน

กวา้งขวาง ชมววิเมอืงโตเกยีวสุดตระการตาไดแ้บบ 360 องศา ทีน่ี่จะมองเหน็ภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างชดัเจนหาก

อากาศด ีและหมอกไม่ลง (ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 2,000 เยน) 

 



 

 

คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 

ท่ีพกั  TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 

   

DAY 4   นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซน็จิ – น้ําตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –  ศาลเจ้าโทโชก ุ – ย่านชินจกุ ุ (B/L/–)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ นิกโก้ (NIKKO) เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงมากในดา้นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจทีส่วยงามโดยเฉพาะช่วง

ใบไมเ้ปลีย่นส ี ทีม่คีวามสวยงามของวดัและศาลเจา้ต่างๆทีไ่ดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากUNESCO 

และยงัคงวฒันธรรมในแบบดัง่เดมิ เดนิทางผ่าน ถนนสายอิโระฮะซะกะ (IROHAZAKA) เป็นถนนเลนคู่ที่ให้

เดนิรถทางเดยีวทัง้ขาขึน้และขาลง เสน้ทางวิง่เป็นทางคดเคีย้วไปมาเชื่อมระหว่างตวัเมอืงนิกโก และทะเลสาบ

ชูเซน็จ ิ(LAKE CHUZENJI) นับรวมตลอดสายแลว้มทีางโคง้ทัง้หมดมากถงึ 48 โคง้ เป็นเสน้ทางขบัรถเทีย่วที่

มทีศันีภาพสวยงามน่าประทบัใจเป็นอย่างมาก และยงัเป็นที่รู้จกัในฐานะจุดชมววิใบไม้เปลี่ยนสทีี่งดงามแห่ง

หน่ึงในนิกโกอ้กีดว้ย ถนนสายน้ีไต่ระดบัขึน้ไปสงูถงึกว่า 500 เมตร ระหว่างทางเชญิ ท่านเพลนิตาและดื่มดํ่ากบั

ธรรมชาตอินังดงามสลบักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ในแบบฉบบัของชาวบา้น  

นําท่านเดนิทางชมววิ ทะเลสาบชูเซน็จิ (LAKE CHUZENJI)  ซึ่งเกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟนนัไท ทําให้

ลาวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของน้ําจากแม่น้ําไดวะ ทําให้เกดิเป็นทะเลสาบขึ้น  ให้ท่านชื่นชมทศันียภาพอนั

งดงามของทะเลสาบ แมกไมส้เีขยีวตดักบัฟ้าสคีรามและพืน้น้ําสฟ้ีาทีจ่ะทาํใหท่้านประทบัใจไม่รูล้มื  

 



 

 

 เดนิทางไปชมความงามของ น้ําตกเคกอน (KEGON WATERFALL) น้ําตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศ

ญีปุ่่นมคีวามสงูเกอืบ 100 เมตร เป็นหน่ึงในสามของน้ําตกทีส่วยงามทีสุ่ดของญี่ปุ่น  ผ่าน จดุชมวิว (ค่าทวัรไ์ม่

รวมค่าลฟิท์ประมาณ 550 เยน) ทีท่่านสามารถดื่มดํ่ากบัภาพของน้ําตกแห่งน้ีไดอ้ย่างงดงามมาก พรอ้มสมัผสั

กบัสายน้ําทีเ่ยน็ชื่นฉ่ํา อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกหามุมเกบ็ภาพความงามทีป่ระทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกชม

และซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ึน้ชื่อในเขตน้ีไดต้ามอธัยาศยัสมควรแก่เวลา 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU 

บุฟเฟต์ป้ิงย่าง มีเน้ือสตัวใ์ห้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น หมู เน้ือววั ไก่ ไม่อัน้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มี

เมนูอ่ืนๆเช่น ซูชิ ราเมง สลดั ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

 ผ่านชม สะพานแดงชินเคียว (SHINKYO BRIDGE) คอืสะพานศกัดิส์ทิธิ ์ เป็นเหมอืนกบัประตูที่จะพาเข้าสู่

ศาลเจา้ต่างๆในนิกโก ้สะพานชนิเคยีวนัน้สรา้งในปี 1636 และเป็นหน่ึงใน 3 สะพานทีส่วยทีสุ่ดของญีปุ่่น ความ

สวยงามของสะพานชินเคียวนัน้จะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมต้นเดือน

พฤศจกิายนเมื่อใบไมต้่างๆ เปลีย่นเป็นสแีดง สสีม้ สเีหลอืง สลบักนัไปแต่งแต้มใหส้ะพานแห่งน้ีงดงามราวกบั

ภาพวาด นอกจากน้ีสะพานชินเคียวยงัได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีก (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าเข้าชม

ประมาณ 300 เยน) 



 

 

 
 เดินทางสู่บริเวณโซนมรดกโลก อิสระให้ท่านเดินทางชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจ้านิกโกโทโชกู 

(NIKKO TOSHO-GU SHRINE) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานและได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลก เป็นศาลเจา้ประจาํตระกูลโทกุงาวะทีโ่ด่งดงัในอดตี และยงัเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อเิอยะสุ โช

กุนผูพ้ลกิผนัชะตาชวีติของชาวญีปุ่่น เอกลกัษณ์ของศาลเจา้แห่งน้ีอยู่ทีส่ถาปัตยกรรมระดบัสมบตัขิองชาตซิึ่งใช้

เทคนิคดา้นฮวงจุย้ประกอบการก่อสรา้ง จนไดช้ื่อว่าเป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรื่องโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่ง

น้ีกค็อื ประตูโยเมมง (YOMEI-MON GATE) แสนสวยทีเ่พิง่เสรจ็สิน้การบูรณะปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ไปในปีน้ี รูป

แกะสลักหลากสีสันบนบานประตูนัน้สวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มีระเบียงโทไซไคโร (TOZAI-KAIRO 

CORRIDOR) ทางฝัง่ซ้ายและขวาของประตู ซึ่งประดบัด้วยรูปแกะสลกันกและดอกไม้มากมาย และยงัจะได้

เหน็รูปแกะสลกัลงิสามตวัมซิะรุ (MIZARU) (THE THREE WISE MONKEYS) ทีส่ ื่อถงึการไม่ดู ไม่พูด และไม่

ฟัง และรูปแมวนอนหลบัเนะมุรเินะโกะ (NEMURI-NEKO) (SLEEPING CAT) อีกด้วย ท่านสามารถเข้าชม

ภายในศาลเจา้โทโชกุได ้   (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ 1,300 เยน)  



 

 

 
 นําท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ(SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสนิค้ามากมายและ 

เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 

รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชัน่สําหรบัวยัรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดงัของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั        

คํา่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั  TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 

 

DAY 5  วดัอาซากสุะ – ถนนนากามิเซะ - ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - นาริตะ  - สุวรรณภมิู (กรงุเทพฯ) (B/–/–)                                                                                                                                                                                                                                    

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิ

มทองคําทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ่งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 

ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยกัษ์ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวน



 

 

หอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ทีม่ชีื่อว่า “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่วัวหิารที่

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้ ขาย

ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได้

เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 
นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาซึกิจิ เป็น ตลาดปลาและตลาดขายส่งทีท่ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ดว้ยปรมิาณการคา้ขาย

อาหารทะเลสงูถงึ 2,000 ตนัต่อวนั ตัง้อยู่ในเขตซกึจิ ิกรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่น แมต้ลาดปลาซกึจิจิะเป็นตลาด

ขายส่งอาหารที่สําคญัที่สุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกยีว แต่ก็ถอืเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเป็น

อย่างมากสําหรบันักท่องเที่ยว ทัง้การเปิดใหเ้ขา้ชมการประมูลปลาทูน่าตอนเชา้ตรู่แบบจํากดัผูเ้ขา้ชม รวมไป

ถงึมรีา้นรวงมากมายทีร่อใหน้ักท่องเทีย่วไดม้าลิม้ลองอาหารทะเลสดๆ และมอีาหารทะเลแบบแปรรูปมากมาย

ทีส่ามารถซือ้ไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

 
เท่ียง อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจ้าเมจิ (MEIJI SHRINE) เป็นศาลเจา้ทีค่นญี่ปุ่นนิยมมาขอพรมากทีสุ่ดในช่วงวนัปีใหม่ 

ศาลเจา้แห่งน้ีถูกสรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหแ้ก่ดวงวญิญาณของสมเดจ็พระจกัพรรดเิมจ ิและสมเดจ็พระจกัพรรดนีิโช

เกง็ ตัง้อยู่ในเขตชบูิย่า กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น ใกลก้บัสถานีฮาราจูกุ (HARAJUKU STATION) และอยู่ตดิ

กบัสวนโยโยกิ (YOYOGI PARK) ความพเิศษของศาลเจ้าเมจิ คอืพื้นที่โดยรอบที่มขีนาดใหญ่ถึง 700,000 



 

 

ตารางเมตร ประกอบไปดว้ยพรรณไมก้ว่า 365 ชนิด และมจีาํนวนตน้ไมท้ัง้หมดกว่าหน่ึงแสนต้น ใหบ้รรยากาศ

ร่มรื่นและสงบแมว้่าจะตัง้อยู่ในย่านธุรกจิของกรุงโตเกยี จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น ป่าในเมอืง จากความ

ศกัดิส์ทิธิแ์ละบรรยากาศทัง้หลายที่เต็มไปกลิ่นอายมนตร์ขลงัจึงทําให้ ศาลเจ้าเมจิ มชีื่อเสยีงในการจดังาน

แต่งงานแบบชนิโตดัง้เดมิมากๆ เรยีกไดว้่าถ้ามาแลว้โชคดอีาจจะไดเ้หน็พธิกีารหรอืบ่าวสาวทีแ่ต่งชุดแต่งงาน

สไตลญ์ีปุ่่นแท้ๆ กเ็ป็นได ้(ไม่รวมค่าเข้าชมสวนและพิพิธภณัฑ)์ 

 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

17.25 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบนิ

ที ่TG677 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

21.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ  

 

**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

09-13 พฤศจิกายน 65 48,999 6,500 

12-16 พฤศจิกายน 65 48,999 6,500 

04-08 ธนัวาคม 65 48,999 6,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 20,000 บาท 

ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 



 

 

ข้อสาํคญั  

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ

โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP 

เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่าน

จะต้องชาํระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 

รถบสันําเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า

เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เคร่ืองสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อทาํราคาให้ใหม่ทุกครัง้  



 

 

 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  

- รถรบัสง่นําเทีย่วตามรายการ 

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 



 

 

- หวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั

มาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชําระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

- รวมประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 (เงื่อนไขเป็นไปตามกรรม

ธรรม)์  

- ค่าวีซ่า (ในกรณีท่ีมีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทัจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท) 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมุสลมิ 

- ค่าวซ่ีาสาํหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งทาํการยื่นเองเท่านัน้ 

- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษน้ํีามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลูกคา้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 



 

 

- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกําหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณี

เป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยนืยนั เพื่อทําการย้ายวนัเดินทาง หรอืเก็บ

เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และ

ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

 

เงื่อนไขการจอง 

- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ท่านละ 20,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 

LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้น

โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

**กรุณาส่งสาํเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจาํเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 

ทนัทีหลงัจากการชาํระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํา่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท่้านใด

ไม่ว่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 40 วนั* กรณียื่นวซ่ีาไม่ผ่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกั

ค่าบรกิารยื่นวีซ่าและจดัเตรยีมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตัว๋

เครื่องบนิ เป็นตน้ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจําเป็นอื่นๆ กรณียื่นวซ่ีาไม่ผ่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวซ่ีาและ

จดัเตรยีมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใชจ่้ายอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าตัว๋เครื่องบนิ เป็นตน้ 

https://bit.ly/3NVFrkV


 

 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ชําระแล้วทัง้หมด กรณียื่นวซ่ีาไม่ผ่าน 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายทัง้หมด   

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน

ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

 

หมายเหตุ  

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่าน

จาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท่้านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง

ชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 



 

 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง 

(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิสําหรบัการ

ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการได้รบั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณี

ทีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


