
 

TOKYO FUJI PREMIUM (5D3N) 
“NRT30 TOKYO SAKURA PINKU PREMIUM ” 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG640 BKK(กรุงเทพ) – NRT(นาริตะ) 22.10 – 06.20 
TG677 NRT(นาริตะ) - BKK(กรุงเทพ) 17.25 – 21.55 

** โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

วันที่ 1  
สนามบินสุวรรณภูมิ  (-/-/-)                                                                                                    



19.00  คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าท่ี 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ C 
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและ
จับ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

22.10  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 
TG640  ** เท่ียวบินนี้ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
 

วันที่ 2  

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

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
น้าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค้า ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดท่ีได้ช่ือว่าเป็นวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ 
และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน  อิมทองค้าท่ีศักดิ์สิทธิ์ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น
ท่ีต้ังของโคมไฟยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสุด
ของวัด ท่ีมีช่ือว่า “ประตูฟ้าค้ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค้า มีช่ือว่า ถนน
นากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นท่ีต้ังของร้านค้า ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด 
ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของท่ีระลึก จากนั้นน้าท่านเดินสู่ริมแม่น้้าสุ
มิดะ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเมื่อ 22 



พฤษภาคม 2555 สูงถึง สามารถท้าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกวางโจว และหอคอย CN Tower ใน
นครโตรอนโตของแคนาดา (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูปิ้งย่าง 

น้าท่านเดินทางสู่ สวนจิโดริกะ (Chidorigafuchi Park) สวนท่ีต้ังอยู่ระหว่างทางระบายน้้า 2 สาย อยู่ใกล้กับ

พระราชวังอิมพีเรียล มีต้นซากุระอยู่เรียบทางระบายน้้าประมาณ 700 เมตร ท้าให้เกิดเป็นอุโมงค์ต้นซากุระ ท้าให้ท่ีนี่
เป็นจุดชมดอกซากุระท่ีดีท่ีสุดแห่งหนื่งของโตเกียว ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์ของดอกซากุระ 
(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ท้ังนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ) 

 
น้าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้้าธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟ
ศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจีท่ีไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการ
ซึมซับบริเวณท่ีลุ่มท้าให้เกินน้้าซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนท่ี
สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้้า จากธรรมชาติ ท่ีดีท่ีสุด
ของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมท่ีชาวบ้านน้ามาขายระหว่างทางได้  ไม่ว่า
จะเป็นผักภูเขาท่ีสดกรอบผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย 



 
ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 
พักที่          ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   

จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้่าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่น้่าแร่
ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะท่าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

 
 
 
 
  

วันที่ 3  

ภูเขาไฟฟจูิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี – โตเกียว – สวนอุเอโนะ –  

ชินจูกุ   (B/L/-)                                                                                   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 น้าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารู้จักกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ต้ังอยู่ระหว่าง จ.ชิซึ
โอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้้าทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักไปท่ัว
โลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ท้ังยัง
เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา 
องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย  

 น้าท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไม่เอื้ออ้านวย หรือ ทางขึ้น
ปิด โดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีดูแลทางขึ้นจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่านั้น กรณีท่ีไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ช้าระค่าใช้จ่ายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
และขอน้าท่านไปชมดอกซากุระ ณ สวนโออิชิ Oishi Park) เมื่อถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงาม
ของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศท่ีบริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของท่ีระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศได้อีกด้วย ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 นี้ ยังเป็นท่ีต้ังของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิ

ชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ีส้าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือว่ารอบของฟูจิซัง
ช้ัน 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเช่ือว่าท่ีนี่
ท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น 
ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน้้าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ท่ีพื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กัน
มากมาย เป็นต้น จึงเป็นท่ีมาว่าท้าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีผู้คนต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องราง
ของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นท่ีระลึก 

 น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่ีจ้าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการ
จ้าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การ
วางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติท่ีประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเล่ียงได้นี้ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 



กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น้าท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ช้อปป้ิงสินค้าเครื่องส้าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 
น้าท่านเดินเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว เป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียว
นิยมมาพักผ่อนกัน ในช่วงของฤดูกาลดอกซากุระ สวนอุเอโนะจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมดอกซากุระ 
สวนอุเอโนะจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ท้ังสองข้างยาวไปตามทางเดินในสวน มีมากถึง 1 ,000 กว่าต้น (โดยปกติดอก
ซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ท้ังนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)   

 

น้าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ 
ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า แบ
รนด์เนม เส้ือผ้าแฟช่ันส้าหรับวัยรุ่น เครื่องส้าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK I   I , SHISEDO 
และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
ค่่า             อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
พักที่ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วันที ่4  
คลองเมกุโระ – ตลาดปลาสึกิจิ – ฮาราจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – Sakura no yama park 

– อิออนมอลล์ นาริตะ (B/-/-) 



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่ คลองเมกุโระ (Meguro River) อีกหนึ่งจุดชมซากุระยอดนิยมของชาวโตเกียว มีต้นซากุระตลอด
สองฝ่ังของแม่น้้า มีทางเดินและท่ีนั่ง เหมือนสวนหย่อมเล็กๆย   าวตลอดแม่น้้าเมกุโระ (โดยปกติดอกซากุระจะบาน
ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ท้ังนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 
 
 
 

 
น้าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เป็นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ใน
บรรดาตลาดค้าส่งท่ีกระจายอยู่ในโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งนี้นับเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จักกันดีว่าเป็น
หนึ่งในตลาดปลาท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกด้วย เนื่องจากมีการซื้อขายสินค้าทะเลกว่า 2000 ตันต่อวัน คาดว่าจะมีการย้าย
ตลาดแห่งนี้ไปยัง  Toyos ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดท่ี
คึกคักอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนข้างยุ่งในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขับไปมา รวมทั้งรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งปลา ท้ัง
คนซื้อและคนขายจะดูเร่งรีบ ท้าให้เป็นสเน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้แวะเวียนมาเท่ียวชม ภาย   ในตลาดนั้นเป็นเป็น 2  
ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารต้ังเรียงรายเป็นจ้านวนมากและส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณท่ี
ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการประมูลปลาทูน่าท่ีมีช่ือเสียง 

 



กลางวัน     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
น้าท่านเดินทางสู่ ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนท่ีก้าลังมองหา
ซื้อเส้ือผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเส้ือผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากท่ีนี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการ
เห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีนี่ได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสาย
แบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, 
LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN 
ท่ี SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารัก
ไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 
GARCONS อีกด้วย  
 

จากนั้นน้าท่านสู่ ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) อยู่ไม่ไกลจากสถานีฮาราจูกุ ปากทางเข้าเป็นเสาไม้โทริอิขนาดใหญ่ 
ด้านในมีต้นไม้ใหญ่อยู่เป็นจ้านวนมาก ท่ีนี่จึงร่มรืน่มากทีเดียว ศาลเจ้าเมจิสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิ และ
พระราชินีโชเคง ศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าท่ีมีความส้าคัญมากในประเทศญีปุ่น มักมีการจัดงานแต่งงานทีนี่อยู่บ่อยๆ 
นักท่องเท่ียวมักมาขอพรท่ีนี่ในวันปีใหม่   

 
Sakura No Yama Park สวนซากุระโนะยามะ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่อยูใกล้สนามบินนาริตะ เป็นจุดชมวิวบนเนิน
เขาท่ีถูกจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ใน 100 ของวิวท่ีสวยงามของจังหวัดชิบะ ทุกปีจะมีต้นซากุระบานสะพรั่นประมาณ 350 
ต้น และยังมีร้านขายของท่ีระลึกส้าหรับนักท่องเท่ียวให้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย  
(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ท้ังนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ) 
น้าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าท่ี
หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ้าหน่ายสินค้าแฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเส้ือผ้า
แฟช่ันมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาด



ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส้าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย
จ้าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax 
Cinema เปิดให้บริการ 
ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก        

 ค่่า           อิสระอาหารค่่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก         TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 
 

วันที่ 5 
วัดนาริตะ – Shisui Outlet – สนามบินนานาชาตินาริตะ  - สุวรรณภูมิ                                             

(B/-/-) 
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น้าทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียง
มากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ต้ังอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลาย
ต้ังอยู่ในบริเวณทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ช้ันสไตล์ Tahoto มีช่ือว่า Great Pagoda of Peace 
นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย 

 
 
 
 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 



 น้าท่านช้อปปิ้งก่อนกลับ ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท (Shisui Premium Outlets) เป็นเอาท์เลทอีกหนึ่งท่ี ท่ีขาช้อป
ต้องแวะก่อนเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ โดยชิซุย เป็นหนึ่งสาขาในพรีเมียมเอาท์เลทเครือ มิซุบิชิ (Mitsubishi) 
เช่นเดียวกับ ริงกุ พรีเมียม เอาท์เลท ท่ีอยู่ใกล้สนามบินคันไซ โอซาก้า และโกะเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เลท อยู่ท่ี
โกะเท็มบะ ท่ีชิซูย พรีเมียม เอาท์เลท มีร้านค้าดังมากกว่า 180 แบรนด์ ให้ได้เลือกช้อปไม่ว่าจะแบรนด์ญี่ปุ่น หรือแบ
รนด์สัญชาติอื่น ก็มีหลากหลายให้เลือกช้อปได้อย่างสบายใจในราคาเอาท์เลท ท่ีไม่ต้องง้อรอช่วงลดราคา และไม่ต้อง
บวกภาษี ไม่ว่าจะ GUESS, COACH, BILLABONG, LACOSTE, Levi’s, MICHAEL KORS, Nike บอกเลยว่าแบรนด์
เนมเหล่านี้ แค่ยกตัวอย่างเท่านั้น เพราะท่ีจริงยังมีอีกเยอะมาก 
ได้เวลาอันสมควรน้าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

17.25  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
เท่ียวบินท่ี TG 677 ** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

21.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

**************************************************************** 
 
** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ่าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้า
ของบริษัท ทุกครั้งก่อนท่าการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ท้ังนี้เพ่ือ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 
 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ต๋ัว
เคร่ืองบินอัตรา  

ท่านละ 

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 

 
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า 
ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม



ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบนิ 
ในวันเช็คอนิ ** 

 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 

 
** ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นก่อนออกเดินทางที่สนามบนิ ** 

 
** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญ่ีปุ่น ไม่จ่าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดย

สามารถพ่านักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อคร้ัง **  
 
** ประกาศส่าคัญจากสายการบิน กรณีลูกค้าผู้เดินทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ท่าให้ลูกค้าต้องถูกส่ง

ตัวกลับประเทศไทย ในส่วนนี้อาจจ่าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เที่ยวบินขากลับ รวมถึง
ค่าบริการอื่นๆ รวมไปถึงค่าปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพิ่ม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ลูกค้าผู้เดินทางจ่าเป็นต้องเปน็

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนีเ้องทั้งหมด ** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและ
ค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราค่าบริการระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้่าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้่าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนช้ิน แต่
ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท้าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม



และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวัน
เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน้้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกระทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ่น 

อนุญาตใหท่้านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเท่ียว ไม่จ้าเป็นต้องยื่น
ขอวีซ่า โดยสามารถพ้านักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง 

 
เงื่อนไขการจอง และ การช่าระเงิน 

 กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ่าท่านละ 15,000 บาท และตัดท่ีนั่งการจองภายใน 2 
วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจอง
เข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่ง
ราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ีไม่
สามารถหาคนมาแทนได้ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช้าระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท้ังหมด 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช้าระมาแล้วท้ังหมดท้ังนี้ ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น 
การส้ารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

 กรุ๊ปเหมา หรือตัดกรุ๊ป ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวี

ซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย 
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการ
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 



เงื่อนไขส่าคัญอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีข้ึนต้่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต้่ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุก
ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุก
ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

 กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง
กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น ส่ิงส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าท่ีหลังจากช้าระเงินกรณีท่ีท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ
ส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณี
พิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพัก
เด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ
ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดิน
บนหิมะ อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีท่ีจ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



- เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง
เดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ท้ังหมดแล้ว 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ 
เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน) 
ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 
วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านได้
นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้า
ให้ห้องพักแบบห้องพักเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งท้ังส้ิน 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง 
, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 



**เมื่อท่านช่าระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


