
 

 

TOKYO FUJI NIKKO (�D�N) 

“BHT9191347 TOKYO JL DELUXE NOVEMBER” 
สายการบิน 5 ดาว FULL SERVICE JAPAN AIRLINES (JL)  

 

 



 

 

บนิดว้ยสายการบนิ เจแปน แอรไ์ลน์ (JL) : ขึ�นเครื�องที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

JL 032 BKK(กรุงเทพ) – HND(โตเกียว) ��.55 – ��.�0  

JL 033 HND(โตเกียว) – BKK(กรุงเทพ) ��.�� – ��.��  

** โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ�าหนกัไมเ่กนิใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถอืขึ�นเครื�องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ � ก.ก. ** 

 

วนัที1 1 กรงุเทพฯ )สวุรรณภมิู ( – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)                                                        )-/-/-(  

 

BC.BB  คณะพรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตูทางเขา้ที� 6 สายการบนิ เจแปน 

แอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์R เจา้หน้าที�บรษิทัฯ คอยต้อนรบัและอํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ 

หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าที�ศุลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 

 



 

 

BM.55  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี1ปุ่ น โดยสายการบนิ JAPAN 

AIRLINE เที�ยวบนิที� JLB�S   

** มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชั �วโมง ** 

 
TC.�0 เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ  (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าไทย 9 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

คํ1า เพื1อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัที1 TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า  

 

วนัที1 2 
นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – นํ_ าตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –  ศาลเจ้าโทโช

กุ                – อิ อ อ น  น า ริ ต ะ ม อ ล ล์ – น า ริ ต ะ                                                    
)B/L/-)  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ นิกโก้ Nikko เมอืงที�มชีื�อเสยีงมากในดา้นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจที�สวยงามโดยเฉพาะช่วง

ใบไมเ้ปลี�ยนส ี ที�มคีวามสวยงามของวดัและศาลเจา้ต่างๆที�ไดร้บัการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากUNESCO 

และยงัคงวฒันธรรมในแบบดั �งเดมิ เดนิทางผา่น ถนนสายอิโระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคู่ที�ใหเ้ดนิรถ

ทางเดยีวทั �งขาขึ�นและขาลง เสน้ทางวิ�งเป็นทางคดเคี�ยวไปมาเชื�อมระหว่างตวัเมอืงนิกโก และทะเลสาบชูเซน็จ ิ

(Lake Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลว้มทีางโคง้ทั �งหมดมากถงึ QR โคง้ เป็นเสน้ทางขบัรถเที�ยวที�มทีศันีภาพ

สวยงามน่าประทบัใจเป็นอย่างมาก และยงัเป็นที�รูจ้กัในฐานะจุดชมววิใบไมเ้ปลี�ยนสทีี�งดงามแห่งหนึ�งในนิกโก้

อกีดว้ย ถนนสายนี�ไต่ระดบัขึ�นไปสงูถงึกว่า TUU เมตร ระหวา่งทางเชญิ ท่านเพลนิตาและดื�มดํ�ากบัธรรมชาตอินั

งดงามสลบักบัวถิชีวีติความเป็นอยูใ่นแบบฉบบัของชาวบา้น  

นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบชูเซน็จิ Lake Chuzenji  ซึ�งเกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟนันไท ทาํใหล้าวาไหล

มาปิดทางเขา้ออกของนํ�าจากแม่นํ�าไดวะ ทําใหเ้กดิเป็นทะเลสาบขึ�น  ใหท้่านชื�นชมทศันียภาพอนังดงามของ

ทะเลสาบ แมกไมส้เีขยีวตดักบัฟ้าสคีรามและพื�นนํ�าสฟ้ีาที�จะทาํใหท้า่นประทบัใจไมรู่ล้มื  



 

 

 
 เดนิทางไปชมความงามของ นํ_าตกเคกอน Kegon Waterfall นํ�าตกที�ใหญ่และยาวที�สดุของประเทศญี�ปุ่ นมี

ความสงูเกอืบ WUU เมตร เป็นหนึ�งในสามของนํ�าตกที�สวยงามที�สดุของญี�ปุ่ น   

 ผา่น จดุชมวิว (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าลฟิทป์ระมาณ TTU เยน) ที�ท่านสามารถดื�มดํ�ากบัภาพของนํ�าตกแห่งนี�ได้

อย่างงดงามมาก พร้อมสมัผสักับสายนํ�าที�เย็นชื�นฉํ� า อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมเก็บภาพความงามที�

ประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกชมและซื�อสนิคา้พื�นเมอืงที�ขึ�นชื�อในเขตนี�ไดต้ามอธัยาศยัสมควรแก่เวลา 

 
เที1ยง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

  ผา่นชม สะพานแดงชินเคียว Shinkyo Bridge คอืสะพานศกัดิ Xสทิธิ X เป็นเหมอืนกบัประตูที�จะพาเขา้สู่ศาล

เจา้ต่างๆในนิกโก ้สะพานชนิเคยีวนั �นสรา้งในปี W7Y7 และเป็นหนึ�งใน Y สะพานที�สวยที�สุดของญี�ปุ่ น ความ

สวยงามของสะพานชนิเคียวนั �นจะสวยที�สุดในยามใบไม้เปลี�ยนส ีประมาณปลายเดือนตุลาคมต้นเดือน

พฤศจกิายนเมื�อใบไมต่้างๆ เปลี�ยนเป็นสแีดง สสีม้ สเีหลอืง สลบักนัไปแต่งแตม้ใหส้ะพานแห่งนี�งดงามราว

กบัภาพวาด นอกจากนี�สะพานชนิเคยีวยงัไดร้บัการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกอกี  

 
  เดนิทางสู่บรเิวณโซนมรดกโลก อสิระใหท้่านเดนิทางชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ศาลเจ้านิกโกโทโชก ู

Nikko Tosho-gu Shrine เป็นศาลเจา้เก่าแก่มปีระวตัศิาสตรย์าวนานและไดร้บัการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดก

โลก เป็นศาลเจา้ประจาํตระกลูโทกุงาวะที�โดง่ดงัในอดตี และยงัเป็น สสุานของโชกุนโทกุงาวะ อเิอยะส ุโชกุน

ผูพ้ลกิผนัชะตาชวีติของชาวญี�ปุ่ น เอกลกัษณ์ของศาลเจา้แหง่นี�อยูท่ี�สถาปัตยกรรมระดบัสมบตัขิองชาตซิึ�งใช้

เทคนิคดา้นฮวงจุย้ประกอบการก่อสรา้ง จนไดช้ื�อว่าเป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรื�องโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจา้

แหง่นี�กค็อื ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยที�เพิ�งเสรจ็สิ�นการบูรณะปฏสิงัขรณ์ครั �งใหญ่ไปในปีนี� 

รูปแกะสลกัหลากสสีนับนบานประตูนั �นสวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo 

Corridor) ทางฝั �งซา้ยและขวาของประตู ซึ�งประดบัดว้ยรปูแกะสลกันกและดอกไมม้ากมาย และยงัจะไดเ้หน็

รปูแกะสลกัลงิสามตวัมซิะรุ (Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ที�สื�อถงึการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และ

รปูแมวนอนหลบัเนะมุรเินะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) อกีดว้ย ท่านสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้

โทโชกุได ้   (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ W,YUU เยน)  



 

 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่อิออน นาริตะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที�นิยมในหมูน่กัทอ่งเที�ยว

ชาวต่างชาติ เนื�องจากตั �งอยู่ใกล้กบัสนามบนินานาชาตินารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทนัสมยัสไตล์

ญี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจาํหน่ายสนิคา้แฟชั �น อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากนี�ยงัมีร้านเสื�อผ้าแฟชั �นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 

arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ�งบางร้านไม่ต้องเสยีภาษีสินค้าสําหรบันักท่องเที�ยว

ชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารกม็ใีหเ้ลอืกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร 

ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที�พกั        

  คํ1า  อิสระอาหารคํ1า ตามอธัยาศยัเพื1อสะดวกแก่การช้อปปิ_ ง 

ที1พกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

วนัที1 3  โตเกียว – วดัอาซากสุะ – โอชิโนะ ฮคัไค – โกเทมบะ เอ้าทเ์ลท็                                       

(พิเศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อั _น !! และ อาบนํ_าแร ่ออนเซน็ !!)                           (B/L/D) 
 
เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

นําท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วดัที�ได้ชื�อว่าเป็นวดัที�มีความ

ศกัดิ Xสทิธิ X และไดร้บัความเคารพนับถอืมากที�สุดแห่งหนึ�งใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิ

มทองคําที�ศกัดิ Xสทิธิ X ขนาด T.T เซนตเิมตร ซึ�งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี 

ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที�ตั �งของโคมไฟยกัษ์ที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง Q.T เมตร ซึ�งแขวน

หอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหน้าสุดของวดั ที�มชีื�อว่า “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่วัวหิารที�

ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคาํ มชีื�อวา่ ถนนนากามเิซะ (Nakamise Road) ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ ขายของที�

ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืก

ซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึ อสิระใหท้่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที�สูงที�สุดในโลก แลนด์มารก์แห่ง

ใหมข่องกรงุโตเกยีว ที�รมิแมนํ่�าสมุดิะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที1ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนํ�าธรรมชาตกิบัความเลื�อมใสศรทัธา ความเชื�อใน

ภูเขาไฟศกัดิ Xสทิธิ Xฟูจยิามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจทีี�ไหลซมึ ลกึลงพื�น

พภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณที�ลุ่มทําใหเ้กดินํ�าซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมนํ�าในบ่อแต่ละบ่อใส

สะอาดจนเกดิสะทอ้นที�สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. WzRT สถานที�แหง่นี�ไดร้บั การคดัเลอืกเป็น WในWUU อนัดบั

แหล่งนํ�าจากธรรมชาต ิที�ดทีี�สุดของญี�ปุ่ น ท่านสามารถเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงต่างๆ และสนิคา้เกษตรกรรมที�

ชาวบ้านนํามาขายระหว่างทางได้  ไม่ว่าจะเป็นผกัภูเขาที�สดกรอบผลไม้อบแหง้ ถั �ว มนัญี�ปุ่ น และอื�นๆ อกี

มากมาย 



 

 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่โกเทม็บะ พรีเมี1ยม เอาทเ์ลท็ (Gotemba Premium Outlets) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทั �ง 

Street Brand และ Hi-End Brand ที�ยิ�งใหญ่ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิ�งอยา่งจุใจ 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 

 



 

 

คํ1า บริการอาหารคํ1า ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อั _น 
พกัที1 ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   

จากนั_น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ_าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซึ1งชาวญี1ปุ่ นมีความเชื1อว่าหาก
ได้แช่นํ_าแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี_แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั 1ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการ
หมนุเวียนโลหิตดีขึ_น 

  
 

วนัที1 4 ภเูขาไฟฟจิูชั _น � – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – ดใูบไม้เปลี1ยนที1มหาวิทยาลยัโตเกียว – ชินจกุ ุ –  
สนามบินฮาเนดะ                                                                                                     
(B/L/-) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่ฟูจยิาม่า ฟูจซิงั หรอื ที�เรารูจ้กักนัทั �วไปในนามของ ภเูขาไฟฟจิู (Mount Fuji) ตั �งอยูร่ะหว่าง 

จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาที�มคีวามสงูเหนือจากระดบันํ�าทะเล Y,��7 เมตร ภูเขาที�มชีื�อเสยีงและเป็นที�

รูจ้กัไปทั �วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึ�งของ

ประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยงัเป็นจุดมุง่หมายของนกัท่องเที�ยวต่างชาตทิี�มาเยอืนประเทศญี�ปุ่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ�งใน

ปี พ.ศ. 9TT7 ที�ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศใหภู้เขาไฟฟูจ ิไดร้บัการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมอกีดว้ย  

นําท่านเดนิทางขึ�นสู่ ภเูขาไฟฟจิู ชั _นที1 � (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิ Xไม่ขึ�น ในกรณีที�อากาศไม่เอื�ออํานวย หรอื 

ทางขึ�นปิด โดยเจ้าหน้าที� ที�ดูแลทางขึ�นจะเป็นผู้พจิารณาและตดัสนิใจเท่านั �น กรณีที�ไม่สามารถขึ�นได้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ Xในการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้ําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดในลกัษณะ

ของการเหมาจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้) เมื�อถงึที�ภเูขาไฟฟูจชิั �น T ทุกทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภเูขาและววิ

โดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที�บรสิุทธิ X เยน็สบาย อสิระใหทุ้กท่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ

เก็บไว้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื�อสนิค้าของที�ระลึกซึ�งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ย ที�บนภูเขาไฟฟูจชิั �น T นี� ยงัเป็นที�ตั �งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ



 

 

ศาสนาลทัธชินิโต เป็นที�สกัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทั �งยงัเป็นที�สําหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวาม

เชื�อว่ารอบของฟูจซิงัชั �น T นี� ถูกเรยีกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที�มจีมกูแดงยื�นออกมา) 

โดยมีความเชื�อว่าที�นี�ท่านเทนกุปกครองอยู่นั �นเอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจ้าแห่งนี�มีสมบัติของท่านเทนกุ

หลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที�มีนํ�าหนักกว่า Y�T กิโลกรมั ตกอยู่ที�พื�นในสวน ซึ�งใน

สมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี�กนัมากมาย เป็นต้น จงึเป็นที�มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึเป็นสถานที�

ศกัดิ Xสทิธิ Xที�ผูค้นต่างเคารพบชูาและนิยมมาซื�อเครื�องรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นที�ระลกึ 

 
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที�จําลองเรื�องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและ

ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื�องราวต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที�เกดิขึ�น

ในประเทศญี�ปุ่ น เทคโนโลยี วิวฒันาการ การวางแผนป้องกันต่อภยัธรรมชาติที�ประเทศญี�ปุ่ นไม่สามารถ

หลกีเลี�ยงไดนี้� ใหท้า่นอสิระเลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศยั 

เที1ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางชม ชมใบไม้เปลี1ยนสี ณ มหาวิทยาลยัโตเกียว เป็นจุดชมใบไมเ้ปลี�ยนที�สวยงามบรเิวณใน 

 มหาวทิยาลยัโตเกยีวจะมตีน้แปะก๊วยที�ปลกูเรยีงกนั และจะเปลี�ยนสเีป็นสเีหลอืงพรอ้มกนั ซึ�งยงัถอืเป็นสถานที� 

 ยอดนิยมในการชมใบแปะก๊วยในโตเกยีวอกีดว้ย ชว่งใบแปะก๊วยเปลี�ยนส ีสาํหรบัการชมใบแปะก๊วยเปลี�ยนสทีี� 

 มหาวทิยาลยัโตเกยีวนั �น สามารถชมไดต้ั �งแต่ประมาณเดอืนตุลาคม แต่หากไปชว่งกลางเดอืนพฤศจกิายน– 

 ตน้เดอืนธนัวาคม จะเป็นชว่งที�ใบแปะก๊วยเป็นสเีหลอืงอรา่มทั �งมหาวทิยาลยั มมุยอดฮติที�นกัทอ่งเที�ยวนิยมมา 

 ถ่ายรปูชมใบแปะก๊วยเปลี�ยนส ีจะอยูท่ี�ทางเดนิไปหอนาฬกิา ถนนเสน้นี�จะปลกูตน้แปะก๊วยทั �งสองฝั �ง ใบไมจ้ะ 

 เปลี�ยนสเีป็นสเีหลอืงพรอ้มกนั ใบแป๊ะก๊วยที�รว่งลงสูพ่ื�นทาํใหพ้ื�นถนนกลายเป็นสเีหลอืง  



 

 

  (ความสวยงามขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศในกรณทีี�ใบไมย้งัไมเ่ปลี�ยนส ีขอพาทุกทา่นไปโอไดบะแทน) 

  
 จากนั �นนําทา่นชอ้ปปิ�งยา่นดงั ย่านชินจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยซื�อสนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากที�นี�     

 ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื�องอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องสาํอาง ต่างๆ กนั 

 ที�รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื�องสาํอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหน้า WHIP  

 FOAM ที�ราคาถูกกวา่บา้นเรา Y เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าที�คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อื�น  

 ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซื�อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ  

 BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื�อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซื�อรองเทา้ 



 

 

 
คํ1า อิสระอาหารคํ1า ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว  ประเทศญี1ปุ่ น 

 

วนัที1 5 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสวุรรณภมิู                                                                                     ) B/-/-) 

 

BB.B�  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน JAPAN 

AIRLINES เที�ยวบนิที� JL033   

** มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชั �วโมง ** 

05.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

S-� ท่าน  

อตัราท่านละ 

T เดก็ S ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน TS ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน TS ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดี1ยว 

เพิ1ม 

อตัรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั �ว

เครื1องบิน

อตัรา  

ท่านละ 

06 – 10 พฤศจิกายน �S SM,MMM SM,MMM SM,MMM �,BBB TC,MBB 

13 – 17 พฤศจิกายน �S �T,MMM �T,MMM �T,MMM �,BBB TC,MBB 

20 – 24 พฤศจิกายน �S �T,MMM �T,MMM �T,MMM �,BBB TC,MBB 

27 พย. – 01 ธค. �S �T,MMM �T,MMM �T,MMM �,BBB TC,MBB 
  

 ** อตัรานี_ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ1น ตามธรรมเนียม 1,�00 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง T ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง S ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทั _งนี_ ท่านสามารถให้มากกว่านี_ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี_  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที1สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง S ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มีที1นั 1งบนเครื1องบิน)  

 

** ท่านที1ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื1อการท่องเที1ยว ประเทศญี1ปุ่ น ไม่
จาํเป็นต้องยื1นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน T� วนั ต่อครั _ง **  

 
** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานี_เฉพาะนักท่องเที1ยว ที1ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั_น กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ1มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อตัราค่าบริการนี_  รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึ

คา่ภาษ ี

     สนามบนิและคา่ภาษนํี�ามนัทุกแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที�ยว  



 

 

     ใด เที�ยวหนึ�งกรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ั �วเครื�องบนิ   

     ตามที�ตามที�ตารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบิน สายการบิน JAPAN AIRLINES อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื�องบนิ โดยมีนํ_าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก.  และ ถือขึ_นเครื1องบินได้

นํ_าหนักไม่เกิน C ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื�อนไข

ของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� คา่โรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา

หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่เบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี_  ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ตามธรรมเนียม 1,�00 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

W ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 9 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถใหม้ากกว่านี�ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 



 

 

 
 

เงื1อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย YU วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที�นั �งการจอง

ภายใน 9 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิใน9วนัถดัไป ก่อนเวลา W7.UU น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั �นหมายถงึว่า กรณีที�มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ Xไปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี�ยนชื�อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง � วนั ขอสงวนสทิธิ Xไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี�ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื1อนไขการยกเลิก และ เปลี1ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที1มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า �� วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวให้แก่
นกัทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั �งตั �วเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xไมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ�งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณตีอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย � วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xใน

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั �งสิ�น 

 

เงื1อนไขสาํคญัอื1นๆที1ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 



 

 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย YU ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ

ประสานงาน เพื�อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�

เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

• กรณีที�ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื�องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจา้หน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ�งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื�อเชค็อนิก่อนเครื�องบนิ อยา่งน้อย Y ชั �วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ X

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย � 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื�อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Xในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที�หลงัจากชาํระเงนิกรณีที�

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

• กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื�อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย T หรอื � วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 7 เดอืน ณ วนักลบั  



 

 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี�โมงเยน็กจ็ะเริ�มมดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ W-9 ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xเปลี�ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื�อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ X ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ X

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหท้่าน เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

- กรณีที�ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ Xไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที�

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที�ยงัไม่แ (ตั �วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั �วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Xในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดย

สว่นใหญ่ตั �วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ Xในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที�สดุใหท้า่นไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สดุ  



 

 

- ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี�ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ Y ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที�ท่านไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ Xในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทั �งสิ�น 

- ขอสงวนสทิธิ Xการเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ X ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ X ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ Xในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที�ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 

**เมื1อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื1อนไขข้อตกลงทั _งหมดนี_แล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที1มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 

 


