
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

                 
บินหรูสุดสบายพรอมไดรบัการบริการสุดประทับใจไปกับสายการบินไทย 

นมัสการขอพรไหวพระท่ีวัดอาซากุสะพรอมชมโคมประตูฟ#าคํารณขนาดยักษ'ท่ีมีชื่อเสียงเป+นอย,างมาก 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ชมหมู,บานชริาคาวาโกะ หมู,บานท่ีไดรับเลือกจากองค'การยูเนสโกใหเป+นมรดกโลกในป. ค.ศ. 1995 
ชมภูเขาไฟฟูจิท่ีเป+นแลนด'มาร'คแห,งญี่ปุ7น 
ชอป ชิม ชิล เพลิดเพลินไดท่ีย,านชินจุกุ 

 
 

 
21.00 น. คณะพร�อมกันท่ี “สนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผู�โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน'เตอร' D สาย

การบินไทย โดยมีเจ�าหน�าท่ีของบริษัท และหัวหน�าทัวร" คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางให�กับทุกท*าน  

วันท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน เย็น โรงแรม 
1 สนามบินสวุรรณภูมิ   

✈  

2 

สนามบินนานาชาติชบูุเซ็นแทรร'  
ประเทศญี่ปุ7น – หมู,บานชิราคาวาโกะ – 
ทาคายาม,า – หมู,บานเขตเมืองเก,าซันมา
จิซูจิ – ทาคายาม,า 

x   

Hida Hotel 
Plaza      หรือ

เทียบเท,า 

3 
เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต – 
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นท่ี5) – ยามานาช ิ    

Motosu View 
Hotel หรือ
เทียบเท,า 

4 
หมู,บานโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – วัดอา
ซากุสะ – ย,านชินจุกุ – โตเกียว    

Sunshine City 
Prince  หรือ

เทียบเท,า 

5 เมืองคาวาโกเอะ – โอไดบะ – โตเกียว    

Sunshine City 
Prince  หรือ

เทียบเท,า 

6 
สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ7น – 
สนามบินสวุรรณภูมิ  ✈  

 

วันท่ี1  สนามบินสวุรรณภูมิ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

**หมายเหตุ** เคาน'เตอร'เช็คอินจะป_ดบริการก,อนเวลาเครื่องออกอย,างนอย 60 นาที และผูโดยสารตองพรอม 
ณ ประตูขึ้นเครื่องก,อนเวลาเครื่องออก 40 นาที และอย,าลืมนําหนังสือเดินทางเล,มจริงมา ณ วันออกเดินทาง

ดวย (หากผูเดินทางมีเล,มพาสปอร'ตมากกว,า 1 เล,ม ใหนําตดิตัวมาดวย) 

  
00.05 น. เหินฟ,าสู* “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร' ประเทศญี่ปุ7น” เดินทางโดยสาย การบินไทย เท่ียวบิน

ท่ี TG644 พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
07.30 น. เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร' ประเทศญี่ปุ7น” (เวลาท่ีญี่ปุ�นเร็วกว�าเมืองไทย 2 

ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท�านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผ*านข้ันตอนการ
ตรวจคนเข�าเมืองและศุลกากรเรียบร�อยแล�ว ขอต�อนรับสู*ประเทศญี่ปุ5น พบไกด"ท�องถ่ินและน่ังรถโค�ช
ปรับอากาศ จากน้ันนําท*านไปยังสถานท่ีแรกของการเดินทางครั้งน้ีคือท่ี “หมู,บานชิราคาวาโกะ 
(Shirakawago)” หมู*บ�านท่ีได�รับเลือกจากองค"การยูเนสโกให�เป7นมรดกโลกในป8 ค.ศ.1995 ท*านจะ
ได�พบกับบ�านในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึงเป7นแบบญี่ปุ5นด้ังเดิม ช่ือน้ีได�มาจากคําว*า กัสโช ซ่ึงแปลว*า พนมมือ 
ตามรูปแบบของบ�านท่ีหลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล�ายสองมือท่ีพนมเข�าหากัน ตัวบ�านมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว�าง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร�างของบ�านสร�างข้ึนโดยไม*ใช�ตะปูแม�แต*
ตัวเดียว แต*ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอย*างหนักในช*วงฤดูหนาวได�ดี 

                          
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 

วันท่ี2 สนามบินนานาชาติชบูุเซ็นแทรร'  ประเทศญี่ปุ7น – หมู,บานชิราคาวาโกะ – ทาคายาม,า – 
หมู,บานเขตเมืองเก,าซันมาจิซูจิ – ทาคายาม,า 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากน้ันนําท*านสู*  “ทาคายาม,า” เพ่ือนําท*านไปเดินชม “หมู,บานเขตเมืองเก,าซันมาจิซูจิ 
(Takayama Sanmashi)” ซ่ึงเป7นหมู*บ�านเก*าแก*สมัยเอโดะกว*า 300 ป8ก*อน ท่ียังอนุรักษ"และคง
สภาพเดิมได�เป7นอย*างดี ให�อิสระทุกท*านได�เดินเท่ียวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก*าซ่ึงเต็มไปด�วย
บ�านเรือนโบราณและร�านค�าหลากหลายให�เลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอัน
น*าประทับใจ ไม*ว*าจะเป7นเหล�าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุCกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป7นตุCกตาตามความเช่ือของคน
โบราณสมัยก*อน  

            
เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 2) 
ท่ีพัก นําท,านเขาสู,ท่ีพัก โรงแรม Hida Hotel Plaza หรือเทียบเท,า พิเศษ!! ภายในโรงแรมมี “ออน

เซ็น” ใหท,านไดใชบริการ เป+นออนเซ็นตนตําหรบัของญี่ปุ7นท่ีเชื่อกันว,าถาผูใดไดลงแช,ออนเซ็น
แลวจะทําใหผิวพรรณและการไหลเวียนโลหิตด ี

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

นําท*านเข�าสู* “เมืองมัตสึโมโตะ” จากน้ันนําท*านชม “ปราสาทมัตสึโมโต (Matsumoto Castle)” 
เป7นปราสาทไม�ท่ีคงความด้ังเดิมและเก*าแก*ท่ีสุดในญี่ปุ5นและได�ถูกข้ึนทะเบียนให�เป7นสมบัติลํ้าค*า
ประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนด�านนอกปราสาท ทําให�ปราสาทแห*งน้ีดูโดดเด*น
งดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปEญี่ปุ5น ปราสาทแห*งน้ีถูกสร�างข้ึนจากองค"ประกอบทาง
สถาปFตยกรรมท่ีเป7นเอกลักษณ"เฉพาะตัวหลายอย*าง ปราสาทมัตสึโมโต�ยังมีศาลาชมดวงจันทร"ที่งดงาม 
แสดงให�เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก*อน ในฤดูใบไม�ผลิบริเวณด�านล*างของปราสาทจะกลับมามี
ชีวิตชีวาด�วยสีสันของดอกซากุระอีกครั้ง 

วันท่ี3 เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต – ภูเขาไฟฟจิู )ชั้นท่ี 5 (– ยามานาช ิ



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

               
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4) 

นําท*านเดินทางสู* “ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji)” ท่ีต้ังตระหง*านอยู*เหนือเกาะญี่ปุ5นด�วยความสูง 3,776 เมตร 
จากระดับนํ้าทะเล นําท,านขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ 
เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบท้ังห�ากระจายอยู*โดยรอบ ให�ท*าน
ได�สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ*ายภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟท่ีได�ชื่อว*ามีสัดส*วนสวยงามท่ีสุด
ในโลก ซ่ึงเป7นภูเขาไฟท่ียังดับไม*สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ5น 

               
 
**หมายเหตุ: การขึ้นภูเขาไฟฟูจชิั้น 5 ขึ้นอยู,กับสภาพของภูมิอากาศของแต,ละวัน** 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ท่ีพัก นําท,านเขาสู,ท่ีพัก โรงแรม Motosu View Hotel หรือเทียบเท,า พิเศษ!! ภายในโรงแรมมี “ออน
เซ็น” ใหท,านไดใชบริการ  เป+นออนเซ็นตนตําหรับของญี่ปุ7นท่ีเชื่อกันว,าถาผูใดไดลงแช,ออนเซ็น
แลวจะทําใหผิวพรรณและการไหลเวียนโลหิตดี 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

จากน้ันนําท*านเดินทางสู* “หมู,บานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)” เป7นจุดท*องเท่ียวสําคัญอีก
สถานท่ีหน่ึง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพ้ืนหลังสีฟ,า เป7นภาพท่ีสวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป7น
หมู*บ�านเล็กๆ ประกอบด�วยบ*อนํ้า 8 บ*อในโอชิโนะ ต้ังอยู*ระหว*างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบ
ยามานาคาโกะ บ*อนํ้าท้ัง 8 น้ีเป7นนํ้าจากหิมะท่ีละลายในช*วงฤดูร�อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล�ๆ ภูเขา
ไฟฟูจิผ*านหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกว*า 80 ป8 ทําให�นํ้าใสสะอาดเป7นพิเศษ นอกจากน้ียังมีร�านอาหาร 
ร�านจําหน*ายของท่ีระลึก และซุ�มรอบๆ บ*อท่ีขายท้ังผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝ8มือ และผลิตภัณฑ"
ท�องถ่ินอ่ืนๆ อิสระให�ท*านได�เพลิดเพลินกับการถ*ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

                                        
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคคาคาร (ม้ือท่ี 7) 

นําท*านเดินทางสู* “โตเกียว (Tokyo)” นําท*านนมัสการเจ�าแม*กวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ 
(Asakusa Temple)” วัดท่ีได�ช่ือว*าเป7นวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ และได�รับความเคารพนับถือมากท่ีสุด
แห*งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค"เจ�าแม*กวนอิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธิ์ ซ่ึงมักจะมีผู�คนมา
กราบไหว�ขอพรเพ่ือความเป7นสิริมงคลตลอดท้ังป8 ประกอบกับภายในวัดยังเป7นท่ีต้ังของโคมไฟยักษ"ที่มี

วันท่ี4 หมู,บานโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ย,านชินจุกุ – โตเกียว  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ขนาดใหญ*ท่ีสุดในโลกด�วยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห�อยอยู* ณ ประตูทางเข�าท่ีอยู*ด�านหน�าสุดของ
วัด ท่ีมีช่ือว*า ประตูฟ,าคํารณ และถนนจากประตูเข�าสู*ตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ�าแม*กวนอิมทองคํา มี
ช่ือว*า ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป7นท่ีต้ังของร�านค�าขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต*างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานา
ชนิด ของเล*น รองเท�า พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให�ทุกท*านได�เลือกซ้ือเป7นของฝากของท่ีระลึก 

                                                   
จากน้ันนําท*านไปช�อปปRSงท่ี “ย,านชินจุกุ (Shinjuku)” ให�ท*านอิสระและเพลิดเพลินกับการช�อปปRSง
สินค�ามากมายและ เครื่องใช� ไฟฟ,า กล�องถ*ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล*นเกมส" หรือสินค�าท่ีจะเอา
ใจคุณผู�หญิงด�วย กระเปUา รองเท�า เส้ือผ�า แบรนด"เนม เส้ือผ�าแฟช่ันสําหรับวัยรุ*น  

 
เครื่องสําอางยี่ห�อดังของญี่ปุ5นไม*ว*าจะเป7น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

              
เย็น    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 
ท่ีพัก นําท,านเขาสู,ท่ีพัก โรงแรม Sunshine City Prince Hotel หรือเทียบเท,า 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 

นําท*าเดินทางสู* “เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe)” เมืองเก*าท่ีได�ข้ึนช่ือว*าเป7นเมืองเกียวโตน�อย เมือง
คาวาโกเอะมีเสน*ห"แบบโบราณท่ียังคงสภาพให�เราได�เห็นจนถึงทุกวันน้ี อดีตหัวเมืองสําคัญในสมัยเอ
โดะ ท่ีพร�อมจะพาเราย�อนยุคสู*สมัยเอโดะด�วยอาคารบ�านเรือนแบบด้ังเดิมพร�อมแสดงให�เห็นถึงวิถีการ
ใช�ชีวิตของชาวญี่ปุ5นในสมัยท่ีข�าวเป7นสมบัติอันลํ้าค*าของชาวญี่ปุ5น  จากน้ันนําท*านสู* ถนนคุราซึคุริ 
ย*านเมืองเก*าให�ท*านได�เก็บภาพบรรยากาศย�อนยุคสมัยเอโดะ บ�านเรือนย�อนยุคท่ีถอดยาวริมสองฝF`ง  
พร�อมให�ท*านได�ชมหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ ก*อสร�างเป7นอาคารสามช้ันสูง 16 เมตร อายุยาวนานกว*า 
350 ป8 ได�ช่ือว*าเป7นสัญลักษณ"ของเมืองคาวาโกเอะ จากน้ันให�ท*านได�เดินเท่ียว ตรอกขนมโบราณคาชิ
ยะ โยโคโช เป7นซอยเล็กๆ ท่ีมีร�านค�าขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว*างซ่ึงส*วนใหญ*จะมี
ราคาประมาณ 50 เยน ส*วนใหญ*ก็เป7นบ�านของชาวบ�านในย*านน้ันท่ีเปRดเป7นร�านขนมกันมาต้ังแต*สมัย
โบราณ นักท*องเท่ียวจํานวนมากมาท่ีน่ีเพ่ือเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช*วงเวลาสมัยโชวะ อิสระ
ให�ท*านได�เลือกซ้ือของฝาก สินค�าพ้ืนเมืองมากมายตามแบบฉบับของเมืองคาวาโกเอะ 

           
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10) 

นําท*านเดินทางสู* “เมืองโอไดบะ (Odaiba)” เป7นเมืองท่ีเกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป7น
เกาะขนาดใหญ*บริเวณอ*าวโตเกียว เพ่ือประโยชน"ในการป,องกันประเทศ แต*ปFจจุบันโอไดบะได�กลาย
มาเป7นเขตเศรษฐกิจอีกแห*งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไป ด�วยร�านค�ากว*า 150 ร�าน โซนอาหาร 
ห�างสรรพสินค�าและอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันยังเต็มไปด�วยสถานท่ีท*องเท่ียว หลากหลายด�วย
ฝ8มือของมนุษย" ไม*ว*าจะเป7นสะพานสายรุ�ง เป7นต�น ส*วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม*แปลก

วันท่ี5 เมืองคาวาโกเอะ – โอไดบะ – โตเกียว  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หากท่ีน่ีคือสถานท่ีท*องเท่ียวสุดฮิตของนักท*องเท่ียวท้ังในและต*างประเทศ พร�อมกับเก็บภาพ
ประทับใจกับยูนิคอร"นกันด้ัม ตัวใหม*ท่ี สูงถึง 19.7 เมตร หนัก 49 ตัน สุดพิเศษคือ สามารถเปล*งแสง
ได�ถึง 50 จุดซ่ึงแปลกไปจากกันด้ัม รุ*นเดิมะ ท่ีเคยมีมาเลยทีเดียว 

               
เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 11) 
ท่ีพัก  นําท,านเขาสู,ท่ีพัก โรงแรม Sunshine City Prince Hotel หรือเทียบเท,า 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 

ถึงเวลาอันสมควรแก*การเดินทางกลับสู*ประเทศไทย นําท*านเดินทางสู* สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ5น 
เดินทางถึง “สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ7น” จัดเตรียมสัมภาระให�เพียบพร�อม พร�อมกับโหลด
กระเปUาและเช็คอินก*อนข้ึนเครื่อง 

11.45 น. เหินฟ,าสู* สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสาย การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG643 พรอมบริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง 

17.05 น. ถึง “สนามบินสุวรรณภูมิ” โดยสวัสดิภาพ พร�อมความประทับใจ 
************************************ 

**หมายเหตุ** 
---------- กําหนดการเดินทางดังกล,าวสามารถเปลีย่นแปลงได ขึ้นอยู,กับตามสถานการณ'ในทองถ่ิน ท่ีไม,สามารถ

แจงใหทราบล,วงหนาได ---------- 

วันท่ี6 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ7น – สนามบินสุวรรณภูมิ  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

---------- พาสปอร'ตของผูเดินทางจะตองมีอายุก,อนการเดินทางไม,นอยกว,า 6 เดือนและถาหากมีพาสปอร'ต
มากกว,า1เล,ม ควรนําติดตัวไปดวย ---------- 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง ท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต,างประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ี
ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม,รับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม,คืนค,าบริการ ไม,ว,ากรณี

ใดๆ ซ่ึงอยู,นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท* 

 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ,พักหองละ 2 

ท,าน 
ราคาท,านละ 

เด็กอายุต่ํากว,า 12 พักกับ
ผูใหญ, 1 ท,าน      (ไม,เสริม

เตียง) 

พักเดี่ยวชําระเพิ่ม 
/ ท,าน 

13 – 17 กรกฏาคม 54,900.- 53,900.- 8,500.- 
24 – 28 กรกฏาคม 54,900.- 53,900.- 8,500.- 
25 – 29 กรกฏาคม 54,900.- 53,900.- 8,500.- 

 ค,าตั๋วเครื่องบินโดยสาร ขาไป – ขากลับพรอมคณะ           
 ค,าภาษีสนามบินทุกแห,งท่ีระบุไวในรายการ 

� ค,านํ้าหนักกระเป{าสัมภาระท,านละไม,เกิน 30  กก. **หมายเหตุ: หากนํ้าหนักกระเป�าของท�านเกินกว�าทาง
สายการบินกําหนด จะต�องมีค�าใช�จ�ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร'ท่ีระบุไว�** 

 ค,ารถโคชนําเท่ียว ท่ีระบุไวในรายการ 
 ค,าท่ีพักหองละ 2 ท,าน ท่ีระบุไวในรายการ 

� ค,าเขาชมสถานท่ีต,างๆ ตามรายการ 
� ค,าทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร' และมัคคุเทศก'ทองถ่ิน  

 ค,าอาหารตามท่ีระบไุวในรายการ 
 ค,าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรม'สอบถามไดจากเจาหนาท่ี) กรณีเสียชีวติ

และอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลสภาพถาวรสิ้นเชงิ จํานวน 1,000,000.- บาท / การรกัษาพยาบาลต,ออุบัติเหตุ
แต,ละครั้ง จํานวน 500,000.- บาท 

 ค,าภาษีมูลค,าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ,าย 3% 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 นํ้าดื่ม จํานวน 1 ขวด / ท,าน / ทริป 
 

� ค,าใชจ,ายส,วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช,น ค,าทําหนังสือเดินทาง, ค,าโทรศัพท', ค,าโทรศัพท'ทางไกล, 
ค,าอินเตอร'เน็ต, ค,าซักรีด, มินิบาร'ในหอง รวมถึงค,าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหนาทัวร'ก,อนการใชบริการ) 
 

*** สําคัญมากโปรดอ�าน ในกรณีท่ีตองออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร' / รถไฟ ก,อนทําการออกตั๋วโดยสาร 
กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้ง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นเท่ียวบินหรือเวลาบิน  
โดยไม,ไดแจงใหทราบล,วงหนา มิเช,นน้ัน ทางบรษัิทฯ จะไม,รับผิดชอบค,าใชจ,ายใดใดท้ังสิ้น *** 

 

เง่ือนไขการชําระค,าบริการ 

1.  นักท*องเท่ียวต�องชําระเงินมัดจําเป+นเงินจํานวน 15,000.-  บาท ต*อท*าน เพ่ือสํารองท่ีนั่ง ภายใน 3 วัน 
2. นักท*องเท่ียวต�องชําระเงินค,าบริการส,วนท่ีเหลือท้ังหมดก,อนวันเดินทางอย,างนอย 30 วัน กรณี

นักท*องเท่ียวไม*ชําระเงิน หรือชําระเงินไม*ครบภายในกําหนดรวมถึงกรณีเช็คของท*านถูกปฏิเสธการจ*ายเงินไม*
ว*ากรณีใดๆให�ถือว*านักท*องเท่ียวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร"นัน้ๆ 

3.  การติดต*อใดๆ กับทางบริษัท เช*น แฟกซ", อีเมล", หรือจดหมายฯ ต�องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี 
วันจันทร" ถึงศุกร" เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล*าวและวันหยุดนักขัตฤกษ"ที่รัฐบาล
ประกาศในป8นั้นๆถือว*าเป7นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1.  กรณีท่ีนักท*องเท่ียวต�องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท*องเท่ียว(ผู�มีช่ือในเอกสารการ
จอง) จะต�องแฟกซ" อีเมล" หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย*างใดอย*างหน่ึงเพ่ือแจ�งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป7นลายลักษณ"อักษรทางบริษัทไม*รับยกเลิกการจองผ*านทางโทรศัพท"ไม*ว*ากรณีใดๆ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2.  กรณีนักท*องเท่ียวต�องการขอรับเงินค*าบริการคืน นักท*องเท่ียว (ผู�มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต�องแฟกซ" อีเมล" 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย*างใดอย*างหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินค*าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพร�อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค*าบริการต*างๆ และ
หน�าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต�องการให�นําเงินเข�าให�ครบถ�วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค*าบริการดังน้ี 
- ยกเลิกก*อนออกเดินทาง  30 วัน  คืนเงินค*าบริการเต็มจํานวน ของเงินค*าบริการ 

- ยกเลิกก*อนออกเดินทาง  15-29 วัน  คืนเงินค*าบริการรอยละ 50 ของเงินค*าบริการ 

- ยกเลิกก*อนออกเดินทาง  7-14 วัน  คืนเงินค*าบริการรอยละ 30 ของเงินค*าบริการ 

- ยกเลิกก*อนออกเดินทาง  7 วัน  ขอสงวนสิทธิไ์ม,คืนเงิน 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1.    ทัวร"นี้สําหรับผู�มีวัตถุประสงค"เพ่ือการท*องเท่ียวเท*าน้ัน 
2.   ทัวร"น้ีเป7นทัวร"แบบเหมา หากท*านไม*ได�ร*วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม*ว*าบางส*วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข�า-ออกเมืองด�วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม*คืนเงินค*าบริการไม*ว*าบางส*วนหรือ
ท้ังหมดให�แก*ท*าน 

3.   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม*รับผิดชอบค*าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน�าช่ือ 
เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท*องเท่ียวมิได�ส*งหน�าหนังสือ
เดินทางให�กับทางบริษัทพร�อมการชําระเงินมัดจํา 

4.   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให�สอดคล�องกับ
สถานการณ" ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท*องเท่ียวส*วนใหญ*เป7นสําคัญ 

5.   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม*รับผิดชอบใดๆ ต*อความเสียหายหรือค*าใช�จ*ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท*องเท่ียวท่ีมิได�
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช*น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป5วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล*าช�า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป7นต�น 

6.   อัตราค*าบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต*างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค*าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต*างประเทศ ค*าต๋ัวเครื่องบิน ค*าภาษีเช้ือเพลิง ค*าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

7.   มัคคุเทศก" พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม*มีอํานาจในการให�คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว�นแต*มี
เอกสารลงนามโดยผู�มีอํานาจของบริษัทกํากับเท*าน้ัน  

ขอแนะนําก,อนการเดินทาง 

1.   กรุณาแยกของเหลว, เจล, สเปรย" ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต�องมีขนาดบรรจุภัณฑ"ไม*เกิน 100 มิลลิลิตรต*อ
ช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม*เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส*ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปRดสนิท และสามารถนํา
ออกมาให�เจ�าหน�าท่ีตรวจได�อย*างสะดวก ณ จุดเอ็กซ"เรย" อนุญาตให�ถือได�ท*านละ 1 ใบเท*าน้ัน ถ�าส่ิงของ
ดังกล*าวมีขนาดบรรจุภัณฑ"มากกว*าท่ีกําหนดจะต�องใส*กระเปUาใบใหญ*และฝากเจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�อง
เครื่องบินเท*าน้ัน 

2.   ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล�ายกับอาวุธ เช*น กรรไกรตัดเล็บ, มีดพก, แหนบ, อุปกรณ"กีฬาฯ จะต�องใส*กระเปUาใบ
ใหญ*และฝากเจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท*าน้ัน  

3.   ห�ามนําผลิตภัณฑ"ที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตว"ทุกชนิดเข�าประเทศ เช*น ผัก, ผลไม�สด, ไข*, เน้ือสัตว", ไส�กรอกฯ 
เพ่ือเป7นการป,องกันโรคติดต*อท่ีจะมาจากส่ิงเหล*าน้ี หากเจ�าหน�าท่ีตรวจพบ จะต�องเสียค*าปรับในอัตราท่ีสูง
มาก  

 
 


