
 

TOKYO FUJITEN SKI(5D3N) 
“ NRT08 TG TOKYO ฟูจิ –TOKYO MEGA ILLUMI ” 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG640 BKK(กรุงเทพ) – NRT(นาริตะ) 22.10 – 06.20 
TG677 NRT(นาริตะ) - BKK(กรุงเทพ) 17.25 – 21.55 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ 
19.00  คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที่ 3 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D 

เจา้หน้าที่บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์ให้ค  าแนะน าเพื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

** ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและ

จบั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** 

22.10  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG640           

** เที่ยวบินน้ี บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

 

 

 

 

DAY 2  
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกยีว (นาริตะ) – วดัอาซากสุะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ 

เอ้าท์เลต     (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบน า้แร่ ออนเซ็น !!)   
06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง)  
                    หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  



ASAKUSA TEMPLE น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากสุะ วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และ
ไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิมทองค าที่ศกัด์ิสิทธ์ิ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็น
ที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้
สุดของวดั ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า 
ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ 
พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับ
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที่ริมแม่น ้ าสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

OSHINO HAKKAI น าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน ้ าธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟ
ศกัด์ิสิทธ์ิฟูจิยาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพภิพปฏิบติัการ
ซึมซบับริเวณที่ลุ่มท าใหเ้กิดน ้ าซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดยอ่มน ้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นที่
สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งน้ีไดรั้บการคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้ าจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของ
ญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมที่ชาวบา้นน ามาขายระหว่างทางได ้ ไม่ว่าจะ
เป็นผกัภูเขาที่สดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญี่ปุ่ น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ASAKUSA TEMPLE 



 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ (Gotemba Premium Outlets) ศนูยร์วมสนิคำ้แบรนดเ์นมทัง้ 

Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ ิง่ใหญ่ ใหท้่ำนไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอย่ำงจุใจ เชน่ 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 KIDSเป็นตน้ 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พกัที ่      FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   



จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออน
เซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

DAY 3 
ลานสกฟูีจิเท็น – พพิทิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว  –  ชินจุก ุ– ดูไฟ Tokyo Mega  

Illumination  –  นอนโตเกยีว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

FUJITEN SKI น าท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นไม้
กระดานเล่ือนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีที่ซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกี
มากมาย เป็นลานสกีที่มีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านที่
สนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทวัร์ล่วงหน้า ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี สโนว์
สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการหรือไม่ ขึ้นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)  

  (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรม
ทวัร์เป็น คาวาฟูจิโกะ สถานีที่ 22 (RETRO BUS) เป็นจุดที่ชมภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามที่สุดในช่วงฤดูหนาว) 



  

 
 

EXPERIENCE EARTHQUAKE น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และ
ท่านจะได้สัมผสักับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ให้
ท่านอิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

SHINJUKU ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่
ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

FUJITEN SKI 



 

Tokyo Mega Illumination งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตภูมิภาคคนัโต ที่ใช้หลอดไฟ LED กว่า 8 ล้านดวง 

เป็นอีเวนต์ระดับโลกที่จัดขึน้ใจกลางกรุงโตเกยีว ณ TOKYO CITY KEIBA – Ohi Race Course นอกจากนี้ยังมี

โชว์ 3D projection mapping ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่จะรังสรรค์ภาพอันน่าทึ่งในแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมา
ก่อนอกีด้วย เป็นเร่ืองราวของการเดินทางของแสงในทุกยุคสมัย จากอดีตสู่ปัจจุบัน และมุ่งหน้าต่อไปยังอนาคตของ
โตเกียว 



 
ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัท่ี  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเท่า 

DAY 4 
 ตลาดปลาซึกจิ ิ– ศาลเจ้าโทริอ ิ(ศาลเจ้าเนซุ) –ชิบุย่า – ฮาราจุก ุ

– โอไดบะ – นาริตะ  

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
TSUKIJI MARKET ตลาดปลาซึกจิ ิเป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคา้

ส่งที่กระจายอยูใ่นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งน้ีนับเป็นที่ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและเป็นที่รู้จกักนัดีว่าเป็นหน่ึงในตลาด
ปลาที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกว่า 2000 ตนัต่อวนั คาดว่าจะมีการยา้ยตลาดแห่งน้ี
ไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดที่คึกคกัอยูเ่กือบ
ตลอดเวลา และค่อนขา้งยุง่ในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใชข้นส่งปลา ทั้งคนซ้ือและ
คนขายจะดูเร่งรีบ ท าใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหแ้วะเวยีนมาเที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนภายนอกซ่ึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณที่ร้านคา้ส่งใช้
เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีช่ือเสียงเคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 



 
NEZU JINJA น าท่านขอพรความรักที่ ศาลเจ้าเนซุ เป็นศาลเจา้เก่าแก่ ว่ากนัว่าถูกสร้างตั้งแต่เม่ือ1900ปีที่แลว้ โดย Yamato 

Takeru no Mikoto ในเซนดางิ(Sendagi) ต่อมาในยคุเอโดะ โชกุนรุนที่5แห่งตระกูลโตคุงาวะ นามว่าโตคุงานวะ สึนะ
โยชิ ไดท้  างานยา้ยที่ตั้งของศาลเจา้น้ีจากเซนดางิไปที่เนซุ(Nezu) ส่ิงก่อสร้างส่วนใหญ่ภายในศาลเจา้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1706 ซ่ึงยงัเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบนั และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบติัทางวฒันธรรมที่ส าคญัแห่งชาติ ซ่ึง
จุดเด่นอีกอยา่งของที่ศาลเจา้น้ีคือการไดถ่้ายรูปกบัเสาโทริอินบัร้อยตน้ ในบริเวณวดั (ไม่รวมค่าเขา้สวนดอกไม)้ 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

SHIBUYA ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ที่

กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย 



HARAJUKUย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคือคนที่ก  าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบ

แปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากที่น่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญี่ปุ่ น
แต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ี่น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญี่ปุ่ นน่ารักๆ เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอ
โมโตะซานโดะ นอกจากนั้ นแล้ว ท่านยงัได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 
VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที่ 
SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารัก
ไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้ งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 
GARCONS อีกดว้ย  

 

ODAIBA โอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงให้มี
ช่ือเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูม่ากมายแลว้ ก็ยงัคงความเป็น
ธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิต้ี โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงั
อีกหา้งหน่ึง ที่อยูบ่นเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนตก์นัดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งเด่น
เป็นสง่าอยูห่นา้ห้าง ใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่เป็นที่ระลึก ในบริเวณหา้งก็จะมีร้านคา้ส าหรับคอกนัดั้ม อยา่งเช่น กนัดั้มคาเฟ่ 
(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศการกนัดั้ม ก็ตอ้งไปที่ กนัดั้มฟรอนท ์(Gundam Front) ซ่ึงอยูใ่นบริเวณหา้ง 
ไดเวอร์ซิต้ี 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั 
ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 



พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

DAY5 
วดันาริตะ – Shisui Outlet – สนามบินนานาชาตนิาริตะ  - สุวรรณภูม ิ
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE วัดนาริตะซัน ชินโชจิ   เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีช่ือเสียงมาก

ของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่

ในบริเวณทีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดีย ์3 ชั้นสไตล ์Tahoto มีช่ือวา่ Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียงัมีสวน

ญี่ปุ่ น และสวนยโุรปอีกดว้ย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

SHISUI PREMIUM OUTLETS ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท เป็นเอาทเ์ลทอีกหน่ึงที่ ที่ขาชอ้ปตอ้งแวะก่อนเดินทาง
ไปยงัสนามบินนาริตะ โดยชิซุย เป็นหน่ึงสาขาในพรีเมียมเอาทเ์ลทเครือ มิซุบิชิ (Mitsubishi) เช่นเดียวกบั ริงกุ พรีเมียม 

เอาทเ์ลท ที่อยูใ่กลส้นามบินคนัไซ โอซากา้ และโกะเท็มบะ พรีเมียม เอาทเ์ลท อยูท่ี่โกะเท็มบะ ที่ชิซูย พรีเมียม เอาท์

เลท มีร้านคา้ดงัมากกวา่ 180 แบรนด ์ใหไ้ดเ้ลือกชอ้ปไม่วา่จะแบรนดญ์ี่ปุ่ น หรือแบรนดส์ญัชาติอ่ืน ก็มีหลากหลายให้

เลือกช้อปได้อย่างสบายใจในราคาเอาท์เลท ที่ไม่ต้องง้อรอช่วงลดราคา และไม่ต้องบวกภาษี ไม่ว่าจะ GUESS, 

NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE 



COACH, BILLABONG, LACOSTE, Levi’s, MICHAEL KORS, Nike บอกเลยว่าแบรนด์เนมเหล่าน้ี แค่ยกตวัอย่าง

เท่านั้น เพราะที่จริงยงัมีอีกเยอะมาก 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.25  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เที่ยวบินที่ TG 677 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

21.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

 
 

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของ
ตัวท่านเอง ** 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่เกนิ 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัราห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดนิทาง ธันวาคม 2562- กมุภาพนัธ์ 2563 
13 - 17 ธนัวาคม 62 34,989 34,989 33,989 9,500 18,900 

18 - 22 ธนัวาคม 62  36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

20 - 24 ธนัวาคม 62 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

15 - 19 มกราคม 63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

  26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

 



** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,000 เยน 

ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่ำบตัรโดยสำรโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่ำภำษ ี สนำมบนิ

และค่ำภำษีน ้ำมนัทุกแห่ง กรณีต้องกำรอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสำร ไม่ว่ำเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 

กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอ้ำงองิค่ำใชจ้่ำยกำรจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตำมที่ตำมทีต่ำรำงอตัรำ

ค่ำบรกิำรระบุ 

 ค่ำธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ำสมัภำระลงใต้ท้องเครื่องบิน สำยกำร  THAI AIRWAYS อนุญำตให้โหลดกระเป๋ำ

สมัภำระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  

 (ไม่จ ำกดัจ ำนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจำ้หน้ำทีจ่ะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม) ต่อท่ำน (ตำมเงื่อนไขของสำยกำรบนิ) ** 

 ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศตลอดเสน้ทำงตำมรำยกำรระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังำนขบัรถ) 

 ค่ำโรงแรมที่พกัระดบัมำตรฐำนตำมรำยกำรที่ระบุ (พกั 2-3 ท่ำน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีำนเทรดแฟร์ กำรแข่งขนักฬีำ  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ ำใหโ้รงแรมตำมรำยกำรทีร่ะยุเตม็ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน อำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสมเดมิ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคญั 

 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถำนทีใ่นโปรแกรม 

 ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ โดยทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม    

 ค่ำเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วต่ำงประเทศ วงเงนิประกนัสูงสดุท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำม

กรมธรรม)์  

 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง ค่ำโทรศพัท์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซกัรดี ค่ำมนิิบำร์ใ น

หอ้งและค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร 

× ค่ำทปิพนกังำนขบัรถ หวัหน้ำทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตำมธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคำ้ ผูเ้ดนิทำง 1 

ท่ำน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อำยุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทำงกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่ำนสำมำรถใหม้ำกกวำ่นี้ไดต้ำมควำม

เหมำะสมและควำมพึงพอใจของท่ำน โดยส่วนนี้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรียกเก็บก่อนเดินทำงทุกท่ำน ที่

สนำมบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสมัภำระที่มีน ้ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินนัน้ๆก ำหนดหรือสมัภำระใหญ่เกนิขนำด

มำตรฐำน  

× ค่ำธรรมเนียมกำรจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตำมควำมตอ้งกำรเป็นกรณพีเิศษหำกสำมำรถท ำได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสำยกำรบนิ 

และ รุ่ของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอำจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด 

× ค่ำภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภำษมีูลค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% กรณตีอ้งกำรออกใบเสรจ็รบัเงนิในนำมบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทำง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่กำรจองภำยใน 

2 วนั ตวัอย่ำงเชน่ ท่ำนจองวนันี้ กรุณำช ำระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลำ 16.00 น. เท่ำนัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัที หำกยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตำมเวลำที่ก ำหนด และหำกท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องเดนิทำงในพีเรียดเดิม ท่ำน

จ ำเป็นต้องท ำจองเข้ำมำใหม่ นัน่หมำยถึงว่ำ กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิไ์ปตำมระบบ ตำมล ำดบั 

เนื่องจำกทุกพเีรยีด เรำมทีีน่ัง่รำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกดั  

 กรณลูีกคำ้เดนิทำงไม่ได ้สำมำรถเปลีย่นชือ่คนเดนิทำงได ้ก่อนเดนิทำง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำใชจ้่ำยใดๆในกรณี

ทีไ่ม่สำมำรถหำคนมำแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิกำรเดนิทำง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทำง คนืเงนิค่ำบรกิำรรอ้ยละ 100 ของค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิกำรเดนิทำง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทำง คนืค่ำบรกิำรรอ้ยละ 50 ของค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้ 

 ยกเลกิกำรเดนิทำง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทำง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำบรกิำรทีช่ ำระมำแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทำง
บรษิทัจะหกัค่ำใชจ้่ำยที่ได้จ่ำยจรงิจำกค่ำบรกิำรที่ช ำระแล้วเนื่องในกำรเตรยีมกำรจดักำรน ำเที่ยวให้แก่นกัท่องเทีย่ว 
เชน่ กำรส ำรองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ กำรจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่ำทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่ำนได้ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถำนทูต

ปฏเิสธวซ่ีำ ด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืง ฯลฯ 



 กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทำง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งใหท้ำงบรษิทัทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทำง กรณแีจง้หลงัจำกเจำ้หน้ำทีอ่อกเอกสำรเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วำ่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำร

เรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทำง และกระบวนกำรของแต่ละคณะ เป็น

ส ำคญัดว้ย กรุณำสอบถำมกบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทำง (เลื่อนวนัเดินทำง) ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรหกัค่ำใช้จ่ำยกำร

ด ำเนินกำรต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส ำหรบักำรด ำเนินกำรจองครัง้แรก ตำมจ ำนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วำ่กรณใีดๆทัง้สิน้  

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสำมำรถออกเดนิทำงได้ตำมจ ำเป็นต้องมขีึน้ต ่ำ อย่ำงน้อย 30 ท่ำน หำกต ่ำกว่ำก ำหนด คณะจะไม่สำมำรถ

เดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสำนงำน 

เพื่อใหทุ้กท่ำนเดนิทำงตำมควำมประสงคต์่อไป  

- ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง หรอื เลื่อนกำรเดนิทำงไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทำงบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่ำนทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนกำรเดนิทำงใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลำงำน กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หำกท่ำนลำงำนแลว้ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่ำนต้องออกบตัรโดยสำรภำยใน (ตัว๋ภำยในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณำตดิต่อ

สอบถำมเพื่อยนืยนักบัเจ้ำหน้ำทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสำรภำยในที่สำมำรถเลื่อนวนัและเวลำเดนิทำงได้ 

เพรำะมบีำงกรณทีีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลำบนิ โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกำล สภำพภูมกิำศ และ ตำรำงบนิของท่ำอำกำศยำนเป็นส ำคญัเท่ำนัน้ สิง่ส ำคญั ท่ำนจ ำเป็นต้องมำถงึสนำมบนิ

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่ำงน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่

รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่ำนเป็นอสิลำม ไม่ทำนเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทำงต้องกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณำแจ้งบรษิทัฯ อย่ำงน้อย 7 

วนัก่อนกำรเดนิทำง หรอืตัง้แต่ทีท่่ำนเริม่จองทวัร ์ เพื่อใหท้ำงบรษิทัประสำนงำนกบัสำยกำรบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้ำ 

กรณมีคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทำง  

 กรุณำส่งรำยชื่อผูเ้ดนิทำง พร้อมส ำเนำหน้ำแรกของหนังสอืเดนิทำงทุกท่ำนให้กบัเจำ้หน้ำที่หลงัจำกช ำระเงนิกรณทีี่

ท่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวั (หลำยท่ำน) กรุณำแจง้รำยนำมคู่นอนกบัเจำ้หน้ำทีใ่หท้รำบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีำยละเอยีดส่วนใดผดิ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบไม่วำ่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรส่งส ำเนำหน้ำแรกของหนังสอืเดนิทำงให้ทำงบริษทัเพื่อใช้ในกำรออกบตัร

โดยสำร 

 หลงัจำกท่ำนช ำระค่ำทวัร์ครบตำมจ ำนวนเรยีบร้อยแล้ว ทำงบรษิทัจะน ำส่งใบนัดหมำยและเตรยีมตวักำรเดนิทำงให้

ท่ำนอย่ำงน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทำง 



 อตัรำทวัรน์ี้ เป็นอตัรำส ำหรบับตัรโดยสำรเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่ำนจะไม่สำมำรถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ ำเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตำมก ำหนดกำรเท่ำนัน้ หำกตอ้งกำรเปลีย่นแปลงกรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทำงบรษิทัไม่มนีโยบำยจดัคู่นอนใหก้บัลูกคำ้ที่ไม่รู้จกักนัมำก่อน เช่น กรณีที่ท่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จ ำเป็นต้องช ำระค่ำ

หอ้งพกัเดีย่วตำมทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทำง หรอื พำสปอรต์ ตอ้งมอีำยุใชง้ำนไดค้งเหลอืไม่น้อยกวำ่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 กำรให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ ำหรบันักท่องเที่ยวที่เดนิทำงไปต่ำงประเทศ โดยผูใ้ห้บรกิำรจะต้องหวงัสนิน ้ำใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่ำนเตรยีมค่ำใชจ้่ำยในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตำมควำมเหมำะสม 

- ฤดูหนำวในต่ำงประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภำพอำกำศจะมดืเรว็กว่ำปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถำนที่ท่องเที่ยว

ต่ำงๆ จะปิดเร็วกว่ำปกติ ประมำณ 1-2 ช.ม. กำรเดินทำงควรเผื่อเวลำให้เหมำะสม และ หำกมีสถำนที่ท่องเที่ยว

กลำงแจง้ เวลำเดนิบนหมิะ อำจลื่นไดต้อ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรเดนิเป็นอย่ำงสูง หรอื ใชร้องเทำ้ทีส่ำมำรถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวำ่งสะทอ้นเขำ้ตำ อำจท ำใหร้ะคำยเคอืงตำได้ 

- ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกฤดูกำล สภำพภูมอิำกำศ เหตุกำรทำง

กำรเมอืง กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน เงื่อนไขกำรให้บรกิำรของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทำงบรษิทัจะ

ค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคญั หำกกรณทีีจ่ ำเป็นจะตอ้งมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ ทำงบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ  

- เนื่องจำกกำรเดนิทำงท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยขำดกบับรษิทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ทำงบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สำมำรถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิำรบำงส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่ำนไม่ต้องกำรไดร้บับรกิำร หำก

ระหวำ่งเดนิทำง สถำนทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ชมได ้ไม่วำ่ดว้ยสำเหตุใดกต็ำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่

สำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่ำน เนื่องจำกทำงบรษิทัได้ท ำกำรจองและถูกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยแบบเหมำ

จ่ำยไปล่วงหน้ำทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่ำนถูกปฎเิสธกำรเดนิทำงเขำ้เมอืง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่จะเกดิขึน้ตำมมำ และ จะ

ไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำทวัรท์ีท่่ำนช ำระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วำ่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หำกวนัเดนิทำง เจำ้หน้ำทีส่ำยกำรบนิ หรอื ด่ำนตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทำง  

(พำสปอร์ต) ของท่ำนช ำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ำ ขำดไปหน้ำใดหน้ำหนึ่ง มีหน้ำใดหน้ำหนึ่งหำยไป มี

กระดำษหน้ำใดหน้ำหนึ่งหลุดออกมำ มรีอยแยกระหวำ่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทำง เป็นตน้ ไม่วำ่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทำง

สำยกำรบนิ หรอื เจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญำตให้ท่ำนเดนิทำงต่อไปได้ ดงันัน้กรุณำ

ตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทำงของท่ำนใหอ้ยู่ในสภำพดอียู่ตลอดเวลำ ขณะเดนิทำง กรณชี ำรุด กรุณำตดิต่อกรม

กำรกงสุลกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อท ำหนงัสอืเดนิทำงฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่ำไปอำ้งองิ และ ยนืยนัด้วย พร้อม

กบัแจ้งมำที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยนักำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทำง หำกท่ำนได้ส่งเอกสำรมำที่บริษัท

เรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่ำนสำมำรถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่ำใชจ้่ำย แต่หำกออกบตัรโดยสำร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทำงประมำณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนกำรและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 



- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจำกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัรำพเิศษ) สำยกำรบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นกำรเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคำ้เดนิทำงดว้ยกนั กรุณำเชค็อนิพรอ้มกนั และ สำยกำรบนิจะพยำยำมทีส่ดุ

ใหท้่ำนไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ำกทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจำกกำรวำงแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึ

อำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple) จะแตกต่ำง

กนั บำงโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอำจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่ำนไม่ผ่ำนด่ำนตรวจคนออก หรอื เขำ้เมอืง (ห้ำมไม่ให้เดนิทำงต่อ ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น ทำงบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นกำรคนืค่ำใชจ้่ำยใหไ้ม่วำ่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ำรเกบ็ค่ำน ้ำมนัและภำษสีนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทำง  

- มคัคุเทศก ์พนกังำน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ , กำรยกเลกิบนิ , กำร

ประท้วง , กำรนัดหยุดงำน , กำรก่อกำรจลำจล , ภัยธรรมชำติ , กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำยระหว่ำงกำรเดนิทำง ไม่ว่ำกรณใีดๆกต็ำม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมจรงิ กรณีท่ำนลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ ำเป็นต้องส่งมำยงัจุดหมำย

ปลำยทำงตำมทีท่่ำนตอ้งกำร  

- รำยกำรนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอำจจะปรบัเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 

 


