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บินดว้ยสายการบิน เจแปน แอรไ์ลน ์(JL) : ข้ึนเครื่องทีส่นามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

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

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

** โหลดกระเป๋าสัมภาระน า้หนกัไม่เกนิใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถอืขึ้นเครื่องบินได้น า้หนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

วนัที่แรกของการเดินทาง (1)          กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ – สนามบนิฮาเนดะ (โตเกียว)                                         (-/-/-) 

07.00  คณะพร้อมกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที่ 6 สายการบิน เจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร์ 

R เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียม

ความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

** ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กบัดุลพินจิของเจ้าหน้าที่ศลุกากร ด่านตรวจคนเข้าเมอืง ** 
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09.55  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เมอืงโตเกียว ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE เที่ยวบินที่ 

JL032   

** มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 

 

 

 

 

 

17.30 เดินทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ  (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

ค า่ เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัที่ TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)          นิกโก ้– ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น ้ าตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –  ศาลเจ้าโทโชกุ–  

                                   อิออน นาริตะมอลล ์– นาริตะ                                                                                   (B/L/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นิกโก ้Nikko เมอืงที่มช่ืีอเสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี  ที่มี

ความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากUNESCO และยังคงวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิม 

เดินทางผ่าน ถนนสายอิโระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคู่ที่ให้เดินรถทางเดียวทั้งขาขึ้ นและขาลง เส้นทางวิ่งเป็นทางคด

เคี้ ย ว ไปมาเ ช่ือมระห ว่างตั วเมืองนิกโก และ

ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) นับรวมตลอด

สายแล้วมีทางโค้งทั้งหมดมากถึง 48 โค้ง เป็น

เ ส้นทางขับรถเที่ ย วที่ มีทัศนีภ าพสวยงามน่า

ประทับใจเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่รู้ จักในฐานะ

จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามแห่งหนึ่งในนกิโก้อีก

ด้วย ถนนสายนี้ไต่ระดับขึ้นไปสูงถงึกว่า 500 เมตร 

ระห ว่ างทาง เชิญ ท่านเพลินตาและดื่ มด ่ ากับ

ธรรมชาติอนังดงามสลับกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใน

แบบฉบับของชาวบ้าน  

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซ็นจิ Lake Chuzenji  ซึ่งเกดิจากการระเบิดของภูเขาไฟนันไท ท าให้ลาวาไหลมาปิดทางเข้าออก

ของน า้จากแม่น า้ไดวะ ท าให้เกดิเป็นทะเลสาบขึ้ น  ให้ท่านช่ืนชมทศันยีภาพอันงดงามของทะเลสาบ แมกไม้สีเขียวตัดกับฟ้าสี
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ครามและพ้ืนน า้สีฟ้าที่จะท าให้ท่านประทบัใจไม่รู้ลืม เดินทางไปชมความงามของ น ้ าตกเคกอน Kegon Waterfall น า้ตกที่ใหญ่

และยาวที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ นมีความสูงเกอืบ 100 เมตร 

เป็นหนึ่งในสามของน า้ตกที่สวยงามที่สุดของญ่ีปุ่ น    

ผ่าน จุดชมวิว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์ประมาณ 550 เยน) 

ที่ท่านสามารถดื่มด ่ากบัภาพของน า้ตกแห่งนี้ได้อย่างงดงาม

มาก พร้อมสัมผัสกับสายน า้ที่เย ็นช่ืนฉ ่ า อิสระให้ท่านได้

เลือกหามมุเกบ็ภาพความงามที่ประทบัใจตามอธัยาศยั หรือ

จะเลือกชมและซื้ อสินค้าพ้ืนเมืองที่ขึ้ นช่ือในเขตนี้ไ ด้ตาม

อธัยาศยัสมควรแก่เวลา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ผ่านชม สะพานแดงชินเคียว Shinkyo Bridge คือสะพานศกัด์ิสิทธิ์ เป็นเหมอืนกบัประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆในนกิโก้  

 สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี 1636 และเป็นหนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญ่ีปุ่ น ความสวยงามของสะพานชินเคียวนั้นจะสวย 

  

 ที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไม้ต่างๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง  

สลับกนัไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนี้งดงามราวกบัภาพวาดนอกจากนี้สะพานชินเคียวยังได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอกี  

 เดินทางสู่บริเวณโซนมรดกโลก อสิระให้ท่านเดินทางชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ศาลเจ้านิกโกโทโชกู Nikko Tosho-gu Shrine 

เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มปีระวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังใน

อดีต และยังเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อเิอยะสุ โชกุนผู้พลิกผันชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่ น เอกลักษณข์องศาลเจ้าแห่งนี้ อยู่ที่
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สถาปัตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ่งใช้เทคนิคด้านฮวงจุ้ยประกอบการก่อสร้าง จนได้ช่ือว่าเป็นจุดเสริมดวงชะตาเรื่องโชคลาภ 

จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้กค็ือ ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยที่เพ่ิงเสรจ็สิ้นการบูรณะปฏิสังขรณค์รั้งใหญ่ไปในปีนี้ 

รูปแกะสลักหลากสีสันบนบานประตูนั้นสวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มรีะเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝั่งซ้าย

และขวาของประตู ซึ่งประดับด้วยรูปแกะสลักนกและดอกไม้มากมาย และยังจะได้เห็นรูปแกะสลั กลิงสามตัวมิซะรุ (Mizaru) 

(The Three Wise Monkeys) ที่สื่อถงึการไม่ดู ไม่พดู และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมรุิเนะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping 

Cat) อกีด้วย ท่านสามารถเข้าชมภายในศาลเจ้าโทโชกุได้    (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 1,300 เยน)  

 

น าท่านเดินทางสู่  อิออน นาริตะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กบัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมยัสไตล์ญ่ีปุ่ น มร้ีานค้าที่หลากหลายมากกว่า 

150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอปุกรณภ์ายในบ้าน นอกจากนี้ยังมร้ีานเสื้อผ้ าแฟช่ันมากมาย เช่น MUJI , 

100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษี

สินค้าส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารกม็ใีห้เลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์

อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางเข้าสู่

โรงแรมที่พัก        

  ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ที่พกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   
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วนัที่สามของการเดินทาง (3)          โตเกียว – วดัอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮคัไค – โกเทมบะ เอา้ทเ์ลท็    

                                            (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์ม่อั้น !! และ อาบน ้ าแร่ ออนเซ็น !!)                           (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์ และได้รับ

ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน  อิมทองค าที่ศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 5.5 

เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมผีู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟ

ยักษ์ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มช่ืีอว่า “ประตู

ฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอมิทองค า มช่ืีอว่า ถนนนากามเิซะ (Nakamise Road) ซึ่ง

เป็นที่ตั้งของร้านค้า ขายของที่ระลึกพ้ืนเมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทกุ

ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก อสิระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่

ของกรุงโตเกยีว ที่ริมแม่น า้สุมดิะ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน า้ธรรมชาติกบัความเลื่อมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟศกัด์ิสิทธิ์

ฟูจิยาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภเูขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบัติการซมึซับบริเวณที่ลุ่มท า

ให้เกดิน า้ซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน า้ในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 

สถานที่แห่งนี้ได้รับ การคัดเลือกเป็น 1ใน100 อนัดับแหล่งน า้จากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า

พ้ืนเมอืงต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านน ามาขายระหว่างทางได้  ไม่ว่าจะเป็นผกัภูเขาที่สดกรอบผลไม้อบแห้ง ถั่ว มนั

ญ่ีปุ่ น และอื่นๆ อกีมากมาย 
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 น าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ (Gotemba Premium Outlets) ศนูย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทั้ง Street Brand 

และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงอย่างจุใจ 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 KIDSเป็นต้น 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษ์ไม่อั้น 

พกัที่ ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   

 

 

จากนั้น อิสระใหท่้านไดผ่้อนคลายกับการแช่น ้ าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญีปุ่่นมคีวามเช่ือว่าหากไดแ้ช่น ้ าแร่ออนเซ็น 

ธรรมชาตินี้ แลว้ จะท าใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
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วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)          ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ดูใบไมเ้ปลีย่นที่มหาวิทยาลยัโตเกียว – ชินจุกุ   

                                               สนามบนิฮาเนดะ                                                                                      (B/L/-)  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกนัทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ 

จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน า้ทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้ จักไปทั่วโลกในเรื่องความ

สวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ นในตลอดทกุฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้

ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอกีด้วย  

น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้ น ในกรณทีี่อากาศไม่เอื้ออ  านวย หรือ ทางขึ้นปิด โดย

เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่านั้น กรณทีี่ไม่สามารถขึ้ นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงิน

คืนไม่ว่ากรณใีดๆ เพราะทางบริษัทได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) เมื่อถงึที่ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 

5 ทกุท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผสักบัอากาศที่บริสุทธิ์ เยน็สบาย อสิระ

ให้ทกุท่านได้เกบ็ภาพความประทบัใจเกบ็ไว้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณร์ูปภูเขาไฟฟูจิ

ในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 นี้  ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ

ศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อกีทั้งยังเป็นที่ส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเช่ือว่ารอบของฟูจิซัง

ช้ัน 5 นี้  ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเช่ือว่าที่นี่ท่านเทนกุ

ปกครองอยู่นั่นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มสีมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มี
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น า้หนกักว่า 375 กโิลกรัม ตกอยู่ที่พ้ืนในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมผีู้คนนยิมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่า

ท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธิ์ที่ผู้คนต่างเคารพบูชาและนยิมมาซื้อเครื่องรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก 

น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผสักับ

บรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่ น เทคโนโลยี 

วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกนัต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญ่ีปุ่ นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่านอสิระเลือกซื้อของที่ระลึกตาม

อธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางชม ชมใบไมเ้ปลีย่นสี ณ มหาวิทยาลยัโตเกียว เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณในมหาวิทยาลัยโตเกยี 

 จะมต้ีนแปะกว๊ยที่ปลูกเรียงกนัและจะเปลี่ยนสีเป็นสเีหลืองพร้อมกนัซึ่งยังถอืเป็นสถานที่ยอดนยิมในการชมใบแปะกว๊ยใน 

โตเกยีวอกีด้วยช่วงใบแปะกว๊ยเปลี่ยนสีส าหรับการชมใบแปะกว๊ยเปลี่ยนสีที่มหาวิทยาลัยโตเกยีวนั้นสามารถชมได้ตั้งแต่ประมาณ

เดือนตุลาคมแต่หากไปช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน–ต้นเดือนธันวาคม จะเป็นช่วงที่ใบแปะกว๊ยเป็นสีเหลืองอร่ามทั้งมหาวิทยาลัย 

มมุยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนยิมมาถ่ายรูปชมใบแปะกว๊ยเปลี่ยนสีจะอยู่ที่ทางเดินไปหอนาฬกิาถนนเส้นนี้จะปลูกต้นแปะกว๊ยทั้ง

สองฝั่ง ใบไม้จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองพร้อมกนั ใบแป๊ะกว๊ยที่ร่วงลงสู่พ้ืนท าให้พ้ืนถนนกลายเป็นสีเหลือง  

  (ความสวยงามขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในกรณทีี่ใบไม้ยังไม่เปลี่ยนสี ขอพาทกุท่านไปโอไดบะแทน)  

 

 จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนดิ ได้จากที่นี่  ไม่ว่าจะเป็น ร้าน 

          ซานริโอะ ร้านขายเครื่องอเิลคทรอนกิส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่างๆ กนัที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวม 

เหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาท ิมาร์คเต้าหู้ , โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซ

โด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้ จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้ อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS 
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VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อ

รองเท้า 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกียว  ประเทศญีปุ่่น 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)          สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ                                                            (B/-/-) 

 

00.05  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 

JL033   

** มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

05.05  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมเีตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มเีตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไม่ใชต้ัว๋

เคร่ืองบนิ

อตัรา  

ท่านละ 

06 – 10 พฤศจิกายน 62 29,999 29,999 29,999 8,000 17,900 

13 – 17 พฤศจิกายน 62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,900 

20 – 24 พฤศจิกายน 62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,900 

26 – 30 พฤศจิกายน 62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,900 

27 พย. – 01 ธค. 62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,900 

28 พย. – 02 ธค. 62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,900 

  

 ** อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้  ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอิน 

** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มทีี่นัง่บนเคร่ืองบนิ)  

** ท่านที่ถอืหนงัสือเดินทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญีปุ่่น ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวีซ่า โดยสามารถ

พ านกัไดไ้ม่เกิน 15 วนั ต่อครั้ง **  

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานี้ เฉพาะนกัท่องเที่ยว ที่ถอืหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณถีอืหนงัสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี้  รวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี 

     สนามบินและค่าภาษีน า้มนัทุกแห่ง กรณต้ีองการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยว  

     ใด เที่ยวหนึ่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณพิีเศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบนิ   

     ตามที่ตามที่ตารางอตัราค่าบริการระบุ 
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✓ ค่าธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน JAPAN AIRLINES อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้

ท้องเครื่องบิน โดยมนี ้ าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก.  และ ถอืข้ึนเคร่ืองบนิไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวน

ช้ิน แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนกังานขับรถ) 

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีาหรือ กจิกรรม

อื่นๆ ที่ท  าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างองิ

มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ 

✓ ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณไีม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบี้ยประกนัอบุัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี้  ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาท ิค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามนิบิาร์ในห้องและค่าพาหนะ

ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศกท้์องถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวม

ไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที่สนามบิน ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณทีี่กระเป๋าสัมภาระที่มนี  า้หนกัเกนิกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนยีมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณพิีเศษหากสามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสายการบิน และ รุ่นของ

เครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก  าหนด 

× ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณต้ีองการออกใบเสรจ็รับเงินในนามบริษัท 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 17,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินใน2วันถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัท ี หากยังไม่ได้

รับยอดเงินตามเวลาที่ก  าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่  นั่น

หมายถงึว่า กรณทีี่มคีิวรอ (Waiting List) กจ็ะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทกุพีเรียด เรามทีี่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณลีูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถ

หาคนมาแทนได้ 

เงื่อนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

** ยกเวน้ พเีรียดที่มวีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
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• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก

ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋ว

เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ด่าน

ตรวจคนเข้าเมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ เดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออกเดินทาง 

กรณแีจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้ น

จริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็น

กรณพิีเศษ 

• กรณต้ีองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนนิการต่างๆ ที่

เกดิขึ้นจริงส าหรับการด าเนนิการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้ นต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก  าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้

เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือให้ทกุท่านเดินทางตามความ

ประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อกีครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณพิีเศษทกุครั้งหากท่านลางาน

แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

• กรณทีี่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือ

ยืนยันกบัเจ้าหน้าที่ก่อนทกุครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมบีางกรณทีี่สายการบิน

อาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบินของ

ท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบินเพ่ือเชค็อินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้

หากเกดิความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

• กรณทีี่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณพิีเศษ 

- กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า กรณมีค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติ ม 

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกดิขึ้นกบัผู้เดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทกุท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลังจากช าระเงินกรณทีี่ท่านเดินทางเป็น

ครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 
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• กรณทีี่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

หากท่านไม่ด าเนนิการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 5 

หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใด

ได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณพิีเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยว

ตามที่ระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเรว็กว่าปกติ สี่โมงเยน็กจ็ะเริ่มมดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเรว็

กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่น

ได้ต้องใช้ความระมดัระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะ

จะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การ

ล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกค้าเป็น

ส าคัญ หากกรณทีี่จ าเป็นจะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ 

ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่างเดินทาง สถานที่

ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณทีี่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงิน

ค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเลก็น้อย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้า

หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่าน

ตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มสีิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้

อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณชี ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบับ

ใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างองิ และ ยืนยันด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษัทเรว็ที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมลูหนังสือเดินทาง 

หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณทีี่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออก

บัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋ว

เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 
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- เกี่ยวกบัที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณลีูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกนั หรือ 

ใกล้กนัให้มากที่สุด  

- ข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพัก

แบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพักแต่

ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณทีี่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมอืง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

ค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเกบ็ค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัด

หยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกดิสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณใีดๆกต็าม และ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณท่ีานลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงทั้งหมดนี้ แลว้** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


