
1 
 

รหสัโปรแกรม : 15158  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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บินด้วยสายการบิน JAPAN AIRLINE (JL) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

JL 032 BKK(กรุงเทพ) – HND(โตเกียว) 09.55 – 17.30  

JL 033 HND(โตเกียว) – BKK(กรุงเทพ) 00.05 – 05.05  

** โหลดกระเป๋าสัมภาระน า้หนักไม่เกนิใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ – สนามบนิฮาเนดะ (โตเกยีว) (-/-/-) 
07.00  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 6 สายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ 

เคาน์เตอร์ R เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์ให้
ค  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

                    ** ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ 
ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 
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09.55  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบิน JAPAN 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่JL032   

** มบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลำบนิโดยประมำณ 6 ชัว่โมง ** 

 
17.30 เดนิทำงถงึ สนามบินฮาเนดะ  (เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า  
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 DAY 2                      
พระใหญ่คามะคุระ  - วดักวนอมิ  – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทม็บะเอาท์เลท็ 

 (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบน า้แร่ ออนเซ็น !!)    (B/L/D)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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   GREAT BUDDHA OF KAMAKURA    ( Daibutsu ) เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองคามาพระใหญ่แห่งคามาคุระ

คุระ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซ่ึงเป็นรูปป้ันพระท่ีสูงเป็นอนัดบัสองของญ่ีปุ่น รองจากพระใหญ่ท่ีวดัโทไดจิ เมืองนารา 
พระใหญ่แห่งคามาคุระนั้นตั้งอยูท่ี่ วดัโคโตคุอิน ดิมทีองคพ์ระจะประดิษฐานอยูภ่ายในอาคารวดั แต่เม่ือประมาณ
ศตวรรษท่ี 14 และ 15 อาคารของวดัหลายส่วนไดถู้กพายไุตฝุ้่ นท าลายลง ท าใหเ้หลือแต่องคพ์ระใหญ่ตั้งอยูโ่ดยไม่ได้
สร้างอาคารข้ึนมาครอบใหม่ 

 

 
 HASEDERA OF KAMAKURA    เป็นวดัพุทธท่ีมีความส าคญัในเมืองคามาคุระ ส่ิงศกัด์ิวัดกวนอมิฮาเสะเดอระ

สิทธิในวดัน้ีเป็นรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมสีทองท่ีมี 11 หนา้ ในแต่ละหนา้จะเป็นรูปเทพธิดา ตวัรูปป้ันท าจากไมแ้กะสลกัมี
ความสูงถึง 9.18 เมตร ซ่ึงเป็นหน่ึงในรูปป้ันแกะสลกัท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น พื้นท่ีของวดัตั้งอยูบ่นเนินเขา มีสวนญ่ีปุ่น บ่อ
ปลาคาร์ฟอยู่ในบริเวณวดั และท่ีดา้นบนของวดัเป็นท่ีขายอาหาร และเป็นระเบียงยื่นออกไป จะมองเห็นวิวบา้นเรือน
และววิทะเลของเมืองคามาคุระ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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   OSHINO HAKKAI  บ่อน ้าธรรมชาติกบัความเล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟศกัด์ิสิทธ์ิฟูจิยาม่า กบัโอชิโนะ ฮัคไค

เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีท่ีไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบติัการซึมซบับริเวณท่ีลุ่มท า 

ใหเ้กิดน ้าซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดยอ่มน ้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นท่ีสวยงาม ต่อมาในปี  
ค.ศ. 1985 สถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาติ ท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถ

เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมท่ีชาวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ ไม่วา่จะเป็นผกัภูเขาท่ีสดกรอบ

ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญ่ีปุ่น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 GOTEMBA PERMIUM OUTLETS  ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมทั้ง Street Brand โกเทม็บะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็

และ Hi-End Brand ท่ียิง่ใหญ่ ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ เช่น 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 ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

พกัที่ ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   
จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออน               
เซ็น ธรรมชาตินีแ้ล้ว จะท าให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 

 OSHINO HAKKI
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 DAY 3                    
ลานสก ีฟูจิเทน - พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – หมู่บ้านอยิาชิโนะ ซาโตะ–  

ดูประดบัไฟที ่Germen Village –นาริตะ                                                          (B/L/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 สนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะFUJI TEN  ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นไมก้ระดานเล่ือนได้ณ ลานสก ีฟูจิเท็น 

ตามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ี
มีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณ์
เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทวัร์ล่วงหน้า ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก 
ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ)  

  (หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรม
ทวัร์เป็น คาวาฟูจิโกะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็นจุดท่ีชมภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามท่ีสุดในช่วงฤดูหนาว) 

 
FUJITEN SKI 
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 EXPERIENC EARTHQUAKE  ท่ีจ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะไดส้ัมผสักบัพพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว

บรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเกิดแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น เทคโนโลย ี
วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

IYASHI NO SATO VILLAGE หมู่บ้านอยิาชิโน ซาโตะ   ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทิศ

ตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ ซ่ึงถูกพายุไตฝุ้่ นพดัถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปีไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ให้
เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ให้ประชาชนได้เขา้ชมศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม ลองและซ้ือ
สินคา้หตัถกรรมแบบดั้งเดิม  ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกวา่ 20 หลงัคาเรือน ท่ีไดรั้บการดดัแปลงให้เป็นร้านคา้ 
ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์  และแกลเลอร่ี ซ่ึงแต่ละหลังก็จะมีความเช่ียวชาญในงานฝีมือดั้ ง เดิมท่ีต่างกัน เช่น 
เคร่ืองป้ันดินเผา ธูป และผา้ทอ หรืออาจเขา้ร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหม่ีโซบะดว้ยตนเอง 
ส่วนของพิพิธภณัฑ์ในบา้น ไดแ้ก่ บา้นวาตานาเบะ(Watanabe House)ท่ีจดัแสดงเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัของเกษตรกรท่ี
เคยใชชี้วิตอยู่ในแถบน้ี พิพิธภณัฑ์การกดัเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ท่ี
อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มท่ีท าลายหมู่บา้น และเทคนิคการใชป้้องกนัภยัพิบติั 
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บา้นท่ีเหลือจะเป็นอาร์ตแกลเลอร่ี แสดงงานศิลปะทอ้งถ่ิน ร้านผลิต และสตูดิโอถ่ายภาพบุคคล ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะได้
ลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก (ประมาณ 1000 เยน) นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารตั้งอยู่
รอบๆหมู่บา้นอีกดว้ย (ไม่รวมค่าชุดกิโมโน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMAN VILLAGE  Country Farm German Village ภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั หมู่บ้านเยอรมนั

“เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” ตอ้นรับวนัคริสตม์าสและวนัปีใหม่ท่ีก าลงัจะมาถึง การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ย
หลอดแอลอีดีกวา่ 2ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของท่ีน่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัชิบะและถือเป็น “หน่ึงในสามการประดบั
ประดาไฟท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย   

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA  หรือเทียบเท่า  
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 DAY 4                   
 ตลาดปลาซึกจิิ – อาซากุสะ  – ชินจุกุ –โอไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ                      (B/-/-)

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  

TSUKIJI MARKET เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคา้ตลาดปลาซึกจิิ 

ส่งท่ีกระจายอยูใ่นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นหน่ึงในตลาดปลา
ท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกว่า 2000 ตนัต่อวนั คาดวา่จะมีการยา้ยตลาดแห่งน้ีไปยงั 
Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดท่ีคึกคกัอยู่เกือบ
ตลอดเวลา และค่อนขา้งยุ่งในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกท่ีใชข้นส่งปลา ทั้งคนซ้ือและ
คนขายจะดูเร่งรีบ ท าใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้แวะเวียนมาเท่ียวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนภายนอกซ่ึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณท่ีร้านคา้ส่งใช้
เจรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการประมูลปลาทูน่าท่ีมีช่ือเสียงเคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO 
, SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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ASAKUSA TEMPLE น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ  วดัอาซากุสะ วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และ 

ไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 

ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงั

เป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่

ดา้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า 

มีช่ือวา่ ถนนนากามเิซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของ 

เล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก อิสระใหท้่านสามารถเดินไป

ถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ท่ีริมแม่น ้าสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 

ASAKUSA TEMPLE 
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 SHINJUKU  ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านย่านชินจุกุ

ขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่า
บรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้, โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซ
โด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอย่างดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือให้ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์ดงัอาทิ 
LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M 
หรือเลือกซ้ือรองเทk้หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้ร้าน 
ABC MART   
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ODAIBA  คือเกาะท่ีสร้างข้ึนไวเ้ป็นแหล่งช้อปป้ิง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงให้มีโอไดบะ

ช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูม่ากมายแลว้ ก็ยงัคงความเป็น
ธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีสีเขียว ไดเวอร์ซิต้ี โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดงั
อีกหา้งหน่ึง ท่ีอยูบ่นเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนตก์นัดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ท่ีตั้งเด่น
เป็นสง่าอยูห่น้าห้าง ให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่เป็นท่ีระลึก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านคา้ส าหรับคอกนัดั้ม อย่างเช่น กนัดั้มคาเฟ่ 
(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศการกนัดั้ม ก็ตอ้งไปท่ี กนัดั้มฟรอนท ์(Gundam Front) ซ่ึงอยูใ่นบริเวณห้าง 
ไดเวอร์ซิต้ี 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกยีว  ประเทศญีปุ่่น 
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 DAY 5                   
  สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ                                                             (B/-/-)
00.05  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE 

เท่ียวบินท่ี JL033   

** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

05.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้าของบริษทั ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน 
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋ 
เคร่ืองบินอตัรา 

ท่านละ 

วนัเดนิทางเดือน ธันวาคม  2562 
04  – 08 ธนัวาคม 62 33,889 33,889 33,889 8,000 19,900 

11 – 15 ธนัวาคม 62 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

18 – 22 ธนัวาคม 62 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

27 – 31 ธนัวาคม 62 43,899 43,899 43,899 8,000 19,900 

วนัเดนิทางเดือน มกราคม  2563 
10 – 14 มกราคม 63 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

17 – 21 มกราคม 63 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

วนัเดนิทางเดือน กมุภาพนัธ์  2563 
12 – 16 กมุภาพนัธ ์63 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์63 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์63 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์63 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 63 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

วนัเดนิทางเดือน มนีาคม  2563 
04 – 08 มนีาคม 63 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

06 – 10 มนีาคม 63 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 
ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 
ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน 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)  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่ำบตัรโดยสำรโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่ำภำษ ี

     สนำมบนิและค่ำภำษนี ้ำมนัทุกแห่ง กรณตีอ้งกำรอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสำร ไมว่่ำเทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึ่งกรณุำตดิต่อเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอำ้งองิค่ำใชจ้ำ่ยกำรจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ   

     ตำมทีต่ำมทีต่ำรำงอตัรำค่ำบรกิำรระบุ 

 ค่ำธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ำสมัภำระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ สำยกำรบนิ JAPAN AIRLINE อนุญำตใหโ้หลดกระเป๋ำ

สมัภำระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่

เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ำกดัจ ำนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจำ้หน้ำทีจ่ะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม) ต่อท่ำน (ตำมเงื่อนไขของสำยกำร

บนิ) ** 

 ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศตลอดเสน้ทำงตำมรำยกำรระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังำนขบัรถ) 
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 ค่ำโรงแรมทีพ่กัระดบัมำตรฐำนตำมรำยกำรทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่ำน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีำนเทรดแฟร ์กำรแข่งขนักฬีำหรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ ำใหโ้รงแรมตำมรำยกำรทีร่ะยเุตม็ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสมเดมิ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลกูคำ้เป็นส ำคญั 

 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถำนทีใ่นโปรแกรม 

 ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ โดยทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม    

 ค่ำเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วต่ำงประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงือ่นไขตำม

กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง ค่ำโทรศพัท ์ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซกัรดี ค่ำมนิิบำรใ์นหอ้ง

และค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรำยกำร 

× ค่ำทปิพนกังำนขบัรถ หวัหน้ำทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตำมธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคำ้ ผูเ้ดนิทำง 1 

ท่ำน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อำยุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทำงกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่ำนสำมำรถใหม้ำกกว่ำนี้ไดต้ำมควำม

เหมำะสมและควำมพึงพอใจของท่ำน โดยส่วนน้ี ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรยีกเก็บก่อนเดินทำงทุกท่ำน ที่

สนำมบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสมัภำระที่มนี ้ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินนัน้ๆก ำหนดหรอืสมัภำระใหญ่เกินขนำด

มำตรฐำน  

× ค่ำธรรมเนียมกำรจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตำมควำมต้องกำรเป็นกรณีพเิศษหำกสำมำรถท ำได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อำจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด 

× ค่ำภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณตีอ้งกำรออกใบเสรจ็รบัเงนิในนำมบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทำง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่กำรจองภำยใน 

1 วนั ตวัอย่ำงเช่น ท่ำนจองวนันี้ กรุณำช ำระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลำ 16.00 น. เท่ำนัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัที หำกยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตำมเวลำที่ก ำหนด และหำกท่ำนมคีวำมประสงค์จะต้องเดินทำงในพีเรยีดเดมิ ท่ำน

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

เนื่องจำกทุกพเีรยีด เรำมทีีน่ัง่รำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกดั  
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 กรณลีกูคำ้เดนิทำงไมไ่ด ้สำมำรถเปลีย่นชื่อคนเดนิทำงได ้ก่อนเดนิทำง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำใชจ้่ำยใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ำมำรถหำคนมำแทนได ้

 

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 ำระมำแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทำง
บรษิทัจะหกัค่ำใช้จ่ำยที่ได้จ่ำยจรงิจำกค่ำบรกิำรที่ช ำระแล้วเนื่องในกำรเตรยีมกำรจดักำรน ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น กำรส ำรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ กำรจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่ำทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่ำนได้ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถำนทูต

ปฏเิสธวซี่ำ ด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งกำรเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทำง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดนิทำง กรณีแจง้หลงัจำกเจ้ำหน้ำที่ออกเอกสำรเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหน่ึง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำร

เรยีกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทำง และกระบวนกำรของแต่ละคณะ เป็น

ส ำคญัดว้ย กรณุำสอบถำมกบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวนัเดินทำง (เลื่อนวนัเดินทำง) ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรหกัค่ำใช้จ่ำยกำร

ด ำเนินกำรต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส ำหรบักำรด ำเนินกำรจองครัง้แรก ตำมจ ำนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ำกรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

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

เดนิทำงได้ หำกผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงบรษิทัยนิดทีี่จะประสำนงำน 

เพื่อใหทุ้กท่ำนเดนิทำงตำมควำมประสงคต่์อไป  

 ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง หรอื เลื่อนกำรเดนิทำงไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทำงบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่ำนทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนกำรเดนิทำงใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลำงำน กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำที่เป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หำกท่ำนลำงำนแลว้ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่ำนต้องออกบตัรโดยสำรภำยใน (ตัว๋ภำยในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณำตดิต่อ

สอบถำมเพื่อยนืยนักบัเจำ้หน้ำที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสำรภำยในที่สำมำรถเลื่อนวนัและเวลำเดนิทำงได ้

เพรำะมบีำงกรณทีีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลำบนิ โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
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ฤดูกำล สภำพภูมอิำกำศ และ ตำรำงบนิของท่ำอำกำศยำนเป็นส ำคญัเท่ำนัน้ สิง่ส ำคญั ท่ำนจ ำเป็นต้องมำถงึสนำมบนิ

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่ำงน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่

รบัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่ำนเป็นอสิลำม ไมท่ำนเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้ำหำรบำงประเภท กรณุำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทำงต้องกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณำแจง้บรษิทัฯ อย่ำงน้อย 7 

วนัก่อนกำรเดนิทำง หรอืตัง้แต่ทีท่่ำนเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทำงบรษิทัประสำนงำนกบัสำยกำรบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้ำ 

กรณมีคี่ำใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทำง  

 กรณุำส่งรำยชื่อผูเ้ดนิทำง พรอ้มส ำเนำหน้ำแรกของหนงัสอืเดนิทำงทุกท่ำนใหก้บัเจำ้หน้ำทีห่ลงัจำกช ำระเงนิกรณีทีท่่ำน

เดนิทำงเป็นครอบครวั (หลำยท่ำน) กรณุำแจง้รำยนำมคู่นอนกบัเจำ้หน้ำทีใ่หท้รำบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีำยละเอยีดส่วนใดผดิ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบไม่ว่ำส่วน

ใดส่วนหน่ึง หำกท่ำนไมด่ ำเนินกำรส่งส ำเนำหน้ำแรกของหนงัสอืเดนิทำงใหท้ำงบรษิทัเพื่อใชใ้นกำรออกบตัรโดยสำร 

 หลงัจำกท่ำนช ำระค่ำทวัรค์รบตำมจ ำนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษิทัจะน ำส่งใบนดัหมำยและเตรยีมตวักำรเดนิทำงใหท้่ำน

อยำ่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทำง 

 อตัรำทวัรน์ี้ เป็นอตัรำส ำหรบับตัรโดยสำรเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่ำนจะไม่สำมำรถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ ำเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตำมก ำหนดกำรเท่ำนัน้ หำกต้องกำรเปลีย่นแปลงกรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทำงบรษิทัไม่มนีโยบำยจดัคู่นอนใหก้บัลูกคำ้ที่ไม่รูจ้กักนัมำก่อน เช่น กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จ ำเป็นต้องช ำระค่ำ

หอ้งพกัเดีย่วตำมทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทำง หรอื พำสปอรต์ ตอ้งมอีำยใุชง้ำนไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่ำ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนำวในต่ำงประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภำพอำกำศจะมดืเรว็กว่ำปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถำนที่ท่องเที่ยว

ต่ำงๆ จะปิดเร็วกว่ำปกติ ประมำณ 1-2 ช.ม. กำรเดนิทำงควรเผื่อเวลำให้เหมำะสม และ หำกมสีถำนที่ท่องเที่ยว

กลำงแจง้ เวลำเดนิบนหมิะ อำจลื่นไดต้้องใชค้วำมระมดัระวงัในกำรเดนิเป็นอย่ำงสูง หรอื ใชร้องเทำ้ทีส่ำมำรถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่ำงสะทอ้นเขำ้ตำ อำจท ำใหร้ะคำยเคอืงตำได้ 

 ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกฤดูกำล สภำพภูมอิำกำศ เหตุกำรทำง

กำรเมอืง กำรล่ำช้ำของสำยกำรบนิ เงื่อนไขกำรให้บรกิำรของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทำงบรษิัทจะ

ค ำนึงถงึประโยชน์ของลกูคำ้เป็นส ำคญั หำกกรณทีีจ่ ำเป็นจะตอ้งมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ ทำงบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

 เนื่องจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยขำดกบับรษิทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ทำงบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สำมำรถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิำรบำงส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่ำนไม่ต้องกำรได้รบับรกิำร หำก

ระหว่ำงเดนิทำง สถำนทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ชมได ้ไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดกต็ำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่
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สำมำรถคนืค่ำใชจ้ำ่ยไมว่่ำส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่ำน เนื่องจำกทำงบรษิทัไดท้ ำกำรจองและถูกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยแบบเหมำจ่ำย

ไปล่วงหน้ำทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่ำนถูกปฎเิสธกำรเดนิทำงเขำ้เมอืง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีจ่ะเกดิขึน้ตำมมำ และ จะไม่

สำมำรถคนืเงนิค่ำทวัรท์ีท่่ำนช ำระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่ำส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หำกวนัเดนิทำง เจำ้หน้ำทีส่ำยกำรบนิ หรอื ด่ำนตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทำง  

(พำสปอรต์) ของท่ำนช ำรดุแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้ำ ขำดไปหน้ำใดหน้ำหนึ่ง มหีน้ำใดหน้ำหนึ่งหำยไป มกีระดำษ

หน้ำใดหน้ำหนึ่งหลุดออกมำ มรีอยแยกระหว่ำงสนัของเล่มหนังสอืเดนิทำง เป็นต้น ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ ทำงสำยกำร

บนิ หรอื เจำ้หน้ำทีด่่ำนตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญำตให้ท่ำนเดนิทำงต่อไปได้ ดงันัน้กรุณำตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทำงของท่ำนใหอ้ยู่ในสภำพดอียู่ตลอดเวลำ ขณะเดนิทำง กรณีช ำรุด กรุณำตดิต่อกรมกำรกงสุล

กระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อท ำหนังสอืเดนิทำงฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่ำไปอ้ำงองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มำที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนักำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทำง หำกท่ำนไดส้่งเอกสำรมำทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ท่ำนสำมำรถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่ำใชจ้ำ่ย แต่หำกออกบตัรโดยสำร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทำงประมำณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนกำรและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจำกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัรำพเิศษ) สำยกำรบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นกำรเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคำ้เดนิทำงดว้ยกนั กรุณำเชค็อนิพรอ้มกนั และ สำยกำรบนิจะพยำยำมทีสุ่ด

ใหท้่ำนไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ำกทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจำกกำรวำงแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจ

ท ำให้หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple) จะแตกต่ำงกนั 

บำงโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอำจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่ำนไมผ่่ำนด่ำนตรวจคนออก หรอื เขำ้เมอืง (หำ้มไมใ่หเ้ดนิทำงต่อ ไมว่่ำกรณใีดๆทัง้สิน้ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรคนืค่ำใชจ้ำ่ยใหไ้มว่่ำส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ำรเกบ็ค่ำน ้ำมนัและภำษสีนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทำง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบนิ , กำรยกเลกิบนิ , กำร

ประทว้ง , กำรนัดหยุดงำน , กำรก่อกำรจลำจล , ภยัธรรมชำต ิ, กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำม

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำยระหว่ำงกำรเดนิทำง ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมจรงิ กรณีท่ำนลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ ำเป็นต้องส่งมำยงัจุดหมำย

ปลำยทำงตำมทีท่่ำนตอ้งกำร  



25 
 

 รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บักำรยนืยนัจำกบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรบัเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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