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GOAL JAPAN TOKYO KAWAZU SAKURA BLOOM 

5 วนั 3 คนื 



 

 

 21.00 น.          พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

 23.50 น.          เดินทางสูป่ระเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 642 

**ท่านสามารถเลอืกสายการบนิอืน่ ที่เวลาไฟลท์บนิ ใกลเ้คยีงได*้*  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

  

 08.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ 

   ศุลกากร 

   ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย และคนขบัรถ รอรบัท่านที่สนามบนิ 

 

น าท่านเดนิทางสู่คาบสมทุรอซิุ จงัหวดัชิซุโอกะ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั   

📸 เทศกาลคาวาซุซากุระ ดอกสีชมพูบานสะพรัง่ ริมทางทอดยาวไปไกลกว่า 4 กิโลเมตร ที่น่ีมีตน้

ซากุระกว่า 8,000 ตน้ เรียกว่าไดเ้ดินชมและถ่ายรูปกนัอย่างจุใจ ไม่ตอ้งเบยีดเสยีดแย่งกนั จุดเด่นของ   

คาวาซุซากุระคือจะมกีลบีดอกที่ใหญ่เป็นสีชมพูเขม้ ต่างจากพนัธุโ์ซเมอิโยชิโนะที่พบเห็นไดม้ากที่สุดใน

ญี่ปุ่นซึง่พนัธุน้ี์กลบีดอกจะออกสชีมพอู่อนจนเกือบขาว หากเดนิทางมาชมซากุระในวนัที่ทอ้งฟ้าสดใส จะ

ไดเ้ห็นดอกซากุระสีชมพูเขม้ตดักบัทอ้งฟ้าสีฟ้าเป็นภาพที่สวยงดงาม  ประมาณในช่วงกุมภาพนัธ ์– ตน้

มนีาคม ของทกุปี 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว 
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทยีบเท่า เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนินารติะ - - -  

2 สนามบนินารติะ  – คาบสมทุรอซิุ - เทศกาลชมซากรุะ ที่เมืองคาวาซุ –  

ชายฝัง่โจกาซาก ิ- ชมเทศกาลไฟประดบัสวนอซิุแกรนพาล – ออนเซ็น 

- -  ITO KOWAKIEN 

3 ศาลเจา้มิชิมะไทฉะ – ลานสก ี(พเิศษ นัง่กระดานเลื่อนหมิะ ฟร!ี!) 

โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชินจุก ุ

 - - SUNSHINE CITY 

PRINCE   

4 อสิระชอ้ปป้ิง หรอืซื้อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์หรอื ดิสนียซ์ี เตม็วนั 

ไม่มีรถโคช้บรกิาร / เดนิทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

 - - SUNSHINE CITY 

PRINCE   

5 วดัอาซะกซุะ – ชอ้ปป้ิงออิอน - สนามบนินารติะ – กรุงเทพ ฯ  - -  

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบนินารติะ  - - - 

วนัที่ 2 สนามบนินารติะ  – คาบสมทุรอซิุ - เทศกาลชมซากรุะ ที่คาวาซุ – ชายฝัง่โจกาซาก ิ

ชมเทศกาลไฟประดบัสวนอซิุแกรนพาล – ออนเซ็น 

- - เยน็ 



 

📸ชายฝัง่โจกาซาก ิ(Jogasaki Coast) ทีง่ดงามดว้ยหนา้ผาตดัสูงชนัหลายสบิเมตรทอดตวัเป็น

ระยะทางยาวราว 9 กโิลเมตร แนวหนิที่ถกูคลืน่กดัเซาะเป็นเวลายาวนานแห่งน้ีเป็นทศันียภาพทีง่ดงามน่า

ตื่นตามาก ส าหรบัสะพานแขวนคะโดะวะก ิ(Kadowaki Suspension Bridge) ซึง่เป็นสะพานแขวนอยู่

เหนือทะเลขนาดความสูง 23 เมตร ยาว 48 เมตรบนเสน้ทางสายน้ีนัน้ กเ็ป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

แห่งหน่ึงทีม่ชีื่อเสยีงเรื่องความน่าหวาดเสยีวในการเดนิขา้มจากหนา้ผาฝัง่หน่ึงไปยงัหนา้ผาถดัไป หากได ้

ลองเดนิไปบนสะพานน้ีทลีะกา้วๆ แลว้จะตอ้งตื่นตะลงึกบัทวิทศันท์อ้งทะเลแสนกวา้งใหญ่อย่างแน่นอน  

 

📸 ชมเทศกาลไฟประดบัสวนอิซุแกรนพาล (Izu Granpal Park) พบกบังานประดบัไฟสุดยิ่งใหญ่ 

GRAN ILLUMI ที่ควา้รางวลังานประดบัไฟยามค า่คืนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่ นมาแลว้ (ปี 2016-2017) การนัตี

ดว้ยการจดัอนัดบัจากนิตรสาร Walker ใหง้านน้ีขึ้นอนัดบั 1 ติดต่อกนั จุดเด่นของที่น่ีคือ ขนาดพื้นที่อนั

กวา้งขวาง และโซนต่างๆที่แบ่งการน าเสนอออกเป็นหลากหลายธีม ไม่ว่าจะเป็น อุโมงคไ์ฟ , สวนดอกไม,้ 

สวนเคก้ และส่วนการจดัแสดงแสง ส ีเสยีง  

 

ที่พกั    โรงแรม  ITO KOWAKIEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

         ผ่อนคลายแช่น ้ าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ นแท ้ๆ   “ออนเซ็น”  เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ดี 

 

 เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

📸 ศาลเจา้มิชิมะไทฉะ (Mishima Taisha Shrine) ศาลเจา้ชื่อดงัแห่งอิซุ ที่มคีวามเก่าแก่มากจนผู ้

บนัทึกเหตุการณ์ในแต่ละสมยั ยงัไม่อาจทราบไดอ้ย่างแน่ชดัเลยว่าสรา้งขึ้นเมือ่ใด ในปจัจุบนัเป็นที่ยึด

เหน่ียวจิตใจในดา้นความเชื่อของผูค้นในจงัหวดัชิซูโอกะ และมกัจะมาขอพรใหม้โีชคลาภในช่วงเทศกาล

ส าคญัต่าง ๆ กนัอย่างเนืองแน่น อีกหน่ึงไฮไลทท์ี่ส  าคญัคือ ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิที่น่ีจะกลายเป็นจุดชม

ซากรุะ ทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงในคาบสมทุรอซิุ 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 3         ศาลเจา้มิชิมะไทฉะ – ลานสก ี(พเิศษ นัง่กระดานเลื่อนหมิะ ฟร!ี!) 

โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชินจุก ุ

เชา้ - - 



 

 

 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั   

 

📸 ลานสก ี (พเิศษส าหรบัทกุท่าน...  ใหท่้านสนุกกบันัง่กระดานเลื่อนหมิะ...ฟร!ี!!)  ** 

พรอ้มใหท่้านสมัผสัความงดงามของภเูขาไฟฟจู ิ

ใหท่้านไดส้นุกเต็มที่กบัการเล่นหมิะ เล่นสกีบนลานหมิะอนัขาวโพลน ใหท่้านสนุกกบักิจกรรมต่างๆ บน

ลานหมิะ ท่ามกลางบรรยากาศอนัหนาวเยน็ สมัผสักบัววิทวิทศันภ์เูขาไฟฟูจอินังดงามในช่วงฤดูหนาว 

หมายเหตุ  อปุกรณ์เครื่องเล่นทุกชนิดอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในรายการค่าทวัร ์..หากท่านสนใจกรุณาติดต่อ

หวัหนา้ทวัรค่์ะ***)  

 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองโตเกยีว  

📸  ย่านชอ้ปป้ิงชินจูกุใหท่้านอิสระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เสื้อผา้  แบรนดเ์นม เสื้อผา้แฟชัน่ส  าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็ น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ พรอ้มใหท่้านไดถ้า่ยรูปแมวยกัษ ์3 มิต ิบจอแอลอดีียกัษข์นาด

มหมึา ย่านชินจุก ุ

 

ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั   

 ที่พกั    โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

          เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  📸  อสิระชอ้ปป้ิง หรอื ซื้อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์หรอื ดิสนียซ์ี เตม็วนั 

  ไม่มีรถโคช้บรกิาร / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

  เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เตม็ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการ

ก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทาย

ความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION 

บา้นผสีงิ, ตื่นเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้น

วนัที่ 4 อสิระชอ้ปป้ิง หรอืซื้อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์หรอื ดิสนียซ์ี เตม็วนั 

ไม่มีรถโคช้บรกิาร / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

เชา้ - - 



หมีพูห ์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่ง

จนิตนาการกบัการตู์นที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY 

 

 

ส าหรบัท่านที่ตอ้งการเขา้สวนสนุก จา่ยเพิม่ (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 

**ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,900 บาท  /  ราคา เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท** 

 

ส าหรบัท่านที่เลอืกที่จะอสิระในเมืองโตเกยีว ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากมคัคุเทศก ์เพื่อ

ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่น

แหลง่ชอ้บป้ิงชื่อดงั  

ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัที่เป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญี่ปุ่ นเพลดิเพลนิ

กบัการชอ้บป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝัง่ถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด  

ย่านชิบูย่า ย่านวยัรุ่นชื่อดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาคิบจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตึก 109” ตึกชื่อดงัที่เป็นสญัลกัษณ์

ของย่านนัน้  

ย่านชอ้ปป้ิงชินจูกุใหท่้านอิสระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้  แบ

รนดเ์นม เสื้อผา้แฟชัน่ส  าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK 

II, SHISEDO และอื่นๆ พรอ้มใหท่้านไดถ้่ายรูปแมวยกัษ ์3 มติ ิบจอแอลอดียีกัษข์นาดมหมึา ย่านชนิจกุุ 

 

* เพือ่ใหท่้านไดส้นุกสนานอย่างเตม็ที่จงึไม่มีบรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 

 ที่พกั    โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

📸  วดัอาซะกซุ่า วดัทีเ่ก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ผูค้นทีน่ี่ใหค้วามนบัถอื และนิยม มาสกัการะ และมาขอ

พรกนัเป็นประจ า  ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปทองค าองคเ์จา้แมก่วนอมิ และมสีญัลกัษณพ์เิศษคือ

โคมไฟขนาดยกัษท์ีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มเีวลาใหท่้านชอ้ปป้ิงของพื้นเมอืง และขนมโมจ ิในเขตวดัอา

ซะกุซ่า หรอืเรยีกว่า ย่านนากามิเซะ ทีเ่ป็นถนนยาวเขา้สู่พื้นที่ภายในวดัทีจ่ะเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย

พรอ้มกนันัน้ ท่านสามารถเกบ็ภาพ โตเกยีว สกายทร ีจากวดัอาซากสุะไดเ้ลย ซึง่เริ่มก่อสรา้งขึ้นเมือ่

วนัที่ 5 วดัอาซะกซุะ – ชอ้ปป้ิงออิอน - สนามบนินารติะ – กรุงเทพ ฯ เชา้ - - 



ปี 2008 ดว้ยความสูงถงึ 634 เมตร ท าใหน้อกจากจะเป็นหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลกแลว้ยงัเป็นสิง่ก่อสรา้ง  

ทีสู่งอนัดบัสองของโลกรองจากเบริจ์คาลฟิา ของประเทศดูไบอีกดว้ย  

 

📸  อสิระชอ้ปป้ิงใน หา้งออิอน ศูนยร์วมแห่งสนิคา้ช ัน้น านานาชนิด อาท ินาฬกิา, กลอ้ง,  กระเป๋า 

รองเทา้, เสื้อผา้ เป็นตน้ และยงัม ี“รา้น 100 เยน” สนิคา้ทมีคุีณภาพดจีากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคาแสนจะ

ถกู อสิระใหท่้านไดเ้พลนิเพลนิกบัการ “เลอืกชม และซื้อ” สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 

เที่ยง                รบัประทานอาหารเที่ยง  อสิระตามอธัยาศยั   

     ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนินารติะ 

  17.25 น.          ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 677 

**ท่านสามารถเลอืกสายการบนิอืน่ ที่เวลาไฟลท์บนิ ใกลเ้คยีงได*้*  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

 

  21.55 น.            เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบรกิาร     ราคาผูใ้หญ่ และ เด็กมีเตยีง /  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

   วนัเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 10-14 ท่าน พกัเด่ียว เพิม่ 

กมุภาพนัธ ์66 57,900 45,900 38,900 32,900 8,900 

ราคาเด็กไม่มีเตียง ลดจากราคาผูใ้หญ่ 3,000 บาท  

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละคร ัง้ตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 4 ท่านข้ึนไป*** 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 4 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่ออกกรุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

***ลูกคา้สามารถเลอืกวนัเดินทางเองได*้** 

***(ไม่มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากกรุงเทพ) มีไกดท์อ้งถิ่นพูดไทย รอรบัท่านที่สนามบนิที่ญี่ปุ่ น*** 

หากตอ้งการหวัหนา้ทวัรโ์ปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเทีย่วที่ระบเุท่านัน้   

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       

 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบเุท่านัน้  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการที่ระบเุท่านัน้  

 ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทางขณะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่ น   

 ค่าประกนัคุม้ครองโควดิ / อบุตัิเหต ุทนุประกนัท่านละ 2,000,000 บาท (อายุ ต า่กว่า 16 ปี ทุนประกนั 1,000,000 บาท)  

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดัตามเสน้ทางรายการที่ระบ ุและ ภาษีน ้ ามนัสายการบนิ 

  ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องบนิ และ สมัภาระถอืข้ึนเครื่องไม่เกนิ 7 กก.  

  ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน า้หนกัเกินกว่าสายการบนิก าหนด 

  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

  ค่าบริการน า้ดื่มวนัละ 1 ขวด 

  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ตามความพงึพอใจของท่าน เพือ่เป็นก าลงัใจ (ไม่บงัคบัทิป) 



 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   

      ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มและอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจากรายการทีท่างบรษิทัฯ จดั 

 ให ้เป็นตน้   

  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ถา้ม)ี 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนต่างดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 

 ค่าภาษนี า้มนัที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 

  ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการกกัตวัเมือ่มกีารตรวจพบโควดิ ท ัง้ใน และต่างประเทศ  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ซึ่งตอ้งจา่ยเพิม่จากราคาค่าทวัร ์(กรณีตอ้งการใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 

เมือ่ท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเก็บมดัจ าค่าทวัรท่์านละ  20,000  บาท   

ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระท ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นท่านท าการจองทวัร*์** 

หากท่านไดท้ าการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั     หกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-44 วนั   หกัค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร ์

 *** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์ในการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด*** 

 

 

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิ่มเติม เรื่องต ัว๋เครื่องบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษทัทวัรเ์รยีกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อนท าการยืน่วซี่า ซึง่จะมค่ีาใชจ่้ายแตกต่างจากการยืน่กรุป๊ปกต ิ

ซึง่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีเ่กดิขึ้น 

การจดัที่นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตาม

ระบบของสายการบนิเท่านัน้  

ที่นัง่ Long Leg  ที่นัง่รมิประตูฉุกเฉิน  เป็นทีน่ ัง่ส  าหรบับคุคลทีดู่แขง็แรง และสามารถสือ่สารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตฉุุกเฉิน

ลูกคา้สามารถรเีควชได ้แต่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา 

 

กรณีหากท่านตอ้งมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร ์ทางบรษิทัเริ่มตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ

กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ 

ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทัฯ ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

ส าหรบัท่านที่เป็นมสุลิม,  ทานมงัสวริตั,ิ ไม่ทานหม ู/ เน้ือ / ไก ่/ ปลา หรอือืน่ๆ โปรดแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนักอ่นเดินทาง 

 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรื่องโรงแรมที่พกั  

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / 

Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ิดกนั 

  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการ

ปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 หอ้งพกัญี่ปุ่นมขีนาดเลก็ และจ านวนหอ้งพกัจ ากดัในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสทิธิ์กรณีหากท่านรเีควชหอ้งพกัแลว้ และอาจไม่ไดต้ามที่

ท่านตอ้งการ 

การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกัโดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบหุรี่ 

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม ว่าจะมหีอ้งพกัใหท่้านเปลี่ยนได ้

หรอืไม ่ซึง่ทกุอย่างขึ้นอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูก้  าหนดไม่สามารถรบัประกนัได  ้

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  

    ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ เป็นไปตามสายการบนิก าหนด (ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วน

ทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่ กรณีน า้หนกัสมัภาระเกินกว่าสายการบนิก าหนด) 

    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 

115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

   กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนด

ของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่บัภาระส่วนของค่าใชจ่้ายทีส่มัภาระน า้หนกัเกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้  

บริษทัฯไมส่ามารถจดัการใหล้ว่งหนา้ได ้

   ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก ผูโ้ดยสารที่เดินทางตอ้งรบัทราบ และยนิยอม กอ่นการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณท์าง

การเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคีภยั หรอืไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม 

(ซึง่เป็นเหตุการณท์ีเ่หนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เน่ืองจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคีภยั  ท ัง้ๆ ที่

สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่่าดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืค่าใชจ้า่ย เน่ืองจากทาง

บริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 – 12 ช ัว่โมงเท่านัน้ อาทเิช่น เริ่มงาน 

08.00 น. ถงึเวลา 20.00น.(ตอ้งถงึโรงแรมเรียบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้น้ีมคัคุเทศกแ์ละ

พนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่

ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง  

** กรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่  านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซึ่งทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน หากเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว 
 

 

 

 



 

 

  
ยอมรบั 

ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายละเอยีดท ัง้หมด และรบัทราบ พรอ้มยอมรบัยนิยอมในขอ้ตกลงเงือ่นไขการจอง และการ

ยกเลกิ และเงือ่นไขของการเดินทางท่องเที่ยวในคร ัง้น้ีทุกประการ เรยีบรอ้ยแลว้  

 

 

 
  

โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนข้ึนไป  

ตอ้งครอบคลมุถงึวนัเดินทางกลบัถงึประเทศไทย 

และเหลอืหนา้พาสปอรต์ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

หากท่านไม่ตรวจสอบพาสปอรต์ของท่านลว่งหนา้ และหากเกดิปญัหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตใุดๆ กต็าม  

ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบในทกุๆ กรณี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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