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 TOKYO FUJI NIKKO (5D3N) 

“HND03 TOKYO JL DELUXE NOVEMBER” 

สายการบิน 5 ดาว FULL SERVICE JAPAN AIRLINES (JL)  
 

 
บนิดว้ยสายการบนิ เจแปน แอรไ์ลน์ (JL) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

JL 032 BKK(กรุงเทพ) – HND(โตเกียว) 09.55 – 17.30  
JL 033 HND(โตเกียว) – BKK(กรุงเทพ) 00.05 – 05.05  
** โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนักไม่เกนิใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 
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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)                                                        (-/-/-) 

07.00  คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 6 สายการบนิ เจ

แปน แอรไ์ลน์ เคาน์เตอร์ R เจ้าหน้าที่บรษิทัฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง  

** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 

 
09.55  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน 

JAPAN AIRLINE เทีย่วบนิที ่JL032   

** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
17.30 เดนิทางถงึ สนามบินฮาเนดะ  (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ี 2 นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น ้าตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –  ศาลเจ้าโทโชก ุ               
– อิออน นาริตะมอลล ์– นาริตะ                                                                                   (B/L/-)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ นิกโก้ Nikko เมอืงที่มชีื่อเสยีงมากในด้านแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจที่สวยงามโดยเฉพาะ

ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี  ที่มคีวามสวยงามของวดัและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก

UNESCO และยงัคงวฒันธรรมในแบบดัง่เดมิ เดนิทางผ่าน ถนนสายอิโระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนน

เลนคู่ทีใ่หเ้ดนิรถทางเดยีวทัง้ขาขึน้และขาลง เสน้ทางวิง่เป็นทางคดเคี้ยวไปมาเชื่อมระหว่างตวัเมอืงนิกโก 

และทะเลสาบชเูซน็จ ิ(Lake Chuzenji) นบัรวมตลอดสายแลว้มทีางโคง้ทัง้หมดมากถงึ 48 โคง้ เป็นเสน้ทาง

ขบัรถเทีย่วทีม่ทีศันีภาพสวยงามน่าประทบัใจเป็นอย่างมาก และยงัเป็นทีรู่จ้กัในฐานะจุดชมววิใบไม้เปลี่ยน

สทีีง่ดงามแห่งหนึ่งในนิกโก้อกีด้วย ถนนสายนี้ไต่ระดบัขึน้ไปสูงถงึกว่า 500 เมตร ระหว่างทางเชญิ ท่าน

เพลนิตาและดื่มด ่ากบัธรรมชาตอินังดงามสลบักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ในแบบฉบบัของชาวบา้น  

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบชเูซน็จิ Lake Chuzenji  ซึ่งเกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟนนัไท ท าให้ลาวา

ไหลมาปิดทางเข้าออกของน ้าจากแม่น ้าไดวะ ท าให้เกดิเป็นทะเลสาบขึน้  ให้ท่านชื่นชมทศันียภาพอนั

งดงามของทะเลสาบ แมกไมส้เีขยีวตดักบัฟ้าสคีรามและพืน้น ้าสฟ้ีาทีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจไม่รูล้มื  

 
 เดนิทางไปชมความงามของ น ้าตกเคกอน Kegon Waterfall น ้าตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศ

ญี่ปุน่มคีวามสูงเกอืบ 100 เมตร เป็นหนึ่งในสามของน ้าตกทีส่วยงามทีสุ่ดของญี่ปุน่   

 ผา่น จดุชมวิว (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าลฟิทป์ระมาณ 550 เยน) ทีท่่านสามารถดื่มด ่ากบัภาพของน ้าตกแห่ง

นี้ไดอ้ย่างงดงามมาก พรอ้มสมัผสักบัสายน ้าทีเ่ยน็ชืน่ฉ ่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกหามุมเกบ็ภาพความงาม
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ทีป่ระทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกชมและซื้อสนิคา้พืน้เมอืงที่ข ึน้ชื่อในเขตนี้ได้ตามอธัยาศยัสมควร

แก่เวลา 

 
เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  ผา่นชม สะพานแดงชินเคียว Shinkyo Bridge คอืสะพานศกัดิส์ทิธิ ์เป็นเหมอืนกบัประตูที่จะพาเขา้สู่

ศาลเจ้าต่างๆในนิกโก้ สะพานชนิเคยีวนัน้สร้างในปี 1636 และเป็นหนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของ

ญี่ปุ่น ความสวยงามของสะพานชนิเคียวนัน้จะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี  ประมาณปลายเดือน

ตุลาคมต้นเดอืนพฤศจกิายนเมื่อใบไม้ต่างๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง สสี้ม สเีหลอืง สลบักนัไปแต่งแต้มให้

สะพานแห่งนี้งดงามราวกบัภาพวาด นอกจากนี้สะพานชนิเคยีวยงัได้รบัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดก

โลกอกี  

 
  เดนิทางสู่บรเิวณโซนมรดกโลก อสิระใหท้่านเดนิทางชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ศาลเจ้านิกโกโทโชก ู

Nikko Tosho-gu Shrine เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มปีระวตัศิาสตร์ยาวนานและได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลก เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงาวะทีโ่ด่งดงัในอดตี และยงัเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อเิอ

ยะสุ โชกุนผูพ้ลกิผนัชะตาชวีติของชาวญี่ปุ่น เอกลกัษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ที่สถาปตัยกรรมระดบั

สมบตัขิองชาตซิึ่งใชเ้ทคนิคดา้นฮวงจุย้ประกอบการก่อสรา้ง จนไดช้ือ่วา่เป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรื่องโชค

ลาภ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้กค็ือ ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยที่เพิง่เสร็จสิ้นการ

บูรณะปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ไปในปีนี้ รูปแกะสลกัหลากสสีนับนบานประตูนัน้สวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก 
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มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ ัง่ซ้ายและขวาของประตู ซึ่งประดบัด้วยรูปแกะสลกั

นกและดอกไม้มากมาย และยงัจะได้เหน็รูปแกะสลกัลงิสามตวัมิซะรุ (Mizaru) (The Three Wise 

Monkeys) ที่สื่อถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟงั และรูปแมวนอนหลบัเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-neko) 

(Sleeping Cat) อีกด้วย ท่านสามารถเข้าชมภายในศาลเจ้าโทโชกุได้    (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าเขา้ชม

ประมาณ 1,300 เยน)  

 
น าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่

ทนัสมยัสไตลญ์ี่ปุน่ มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และ

อุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงัมรี้านเสื้อผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio 

store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสยีภาษี

สินค้าส าหรบันักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลาย

ประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถดัไปจากห้างสรรพสนิค้ายงัมโีรงภาพยนตร์ Humax Cinema 

เปิดใหบ้รกิาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั        

  ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 3  โตเกียว – วดัอาซากสุะ – โอชิโนะ ฮคัไค – โกเทมบะ เอ้าทเ์ลท็   (พิเศษ !! เมนูบฟุเฟต์

ขาปยูกัษ์ไม่อัน้ !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซน็ !!)                                     (B/L/D) 
เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนบัถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวน  
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อมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ่งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอด

ทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ่ง

แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่

ตวัวหิารที่ประดษิฐานเจ้าแม่กวนอมิทองค า มชีื่อว่า ถนนนากามเิซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ

รา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลกึ 

ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลอืกซื้อเป็นของฝากของที่ระลกึ อสิระให้ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูง

ทีสุ่ดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ทีร่มิแม่น ้าสุมดิะ  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาตกิบัความเลื่อมใสศรทัธา ความเชื่อ

ในภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิฟู์จยิาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจทีีไ่หลซมึ ลกึ

ลงพืน้พภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่่มท าใหเ้กดิน ้าซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในบ่อ

แต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ไดร้บั การคดัเลอืกเป็น 1

ใน100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงต่างๆ และ

สนิค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านน ามาขายระหว่างทางได้  ไม่ว่าจะเป็นผกัภูเขาที่สดกรอบผลไม้อบแห้ง ถัว่ 

มนัญี่ปุน่ และอื่นๆ อกีมากมาย 
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 น าท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ (Gotemba Premium Outlets) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนด์
เนมทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ ิง่ใหญ่ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอย่างจใุจ 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 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปยูกัษ์ไม่อัน้ 
พกัท่ี ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่า
หากได้แช่น ้าแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบ
การหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

  
 

วนัท่ี 4 ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ดใูบไม้เปล่ียนท่ีมหาวิทยาลยัโตเกียว – ชินจุ
ก ุ –  สนามบินฮาเนดะ                                                            (B/L/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิงั หรอื ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิึโอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี

ชือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็น
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สญัลกัษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุน่ ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนประเทศญี่ปุน่ใน

ตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รบัการขึ้น

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  

น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5 (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออ านวย 

หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีดู่แลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณทีีไ่ม่สามารถขึน้ได้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัได้ช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดใน

ลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) เมื่อถงึทีภู่เขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของ

ตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระให้ทุกท่านได้เกบ็

ภาพความประทบัใจเกบ็ไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิค้าของที่ระลกึซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขา

ไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 นี้ ยงัเป็นที่ตัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ 

(Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธิชนิโต เป็นที่สกัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ยงัเป็นที่ส าหรับ

บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชือ่วา่รอบของฟูจซิงัช ัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่าน

เทนกุ” (ปีศาจทีม่จีมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชือ่วา่ที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า 

ศาลเจา้แห่งนี้มสีมบตัขิองท่านเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มนี ้าหนักกว่า 375 

กโิลกรมั ตกอยู่ทีพ่ืน้ในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่า

วา่ท าไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลงักลบัไป

เป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

 
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการเกดิแผน่ดนิไหวที่

เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่

สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางชม ชมใบไม้เปล่ียนสี ณ มหาวิทยาลยัโตเกียว เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นทีส่วยงามบรเิวณ 

 ในมหาวทิยาลยัโตเกยีวจะมตีน้แปะก๊วยทีป่ลูกเรยีงกนั และจะเปลีย่นสเีป็นสเีหลอืงพรอ้มกนั ซึ่งยงัถอืเป็น 

 สถานทีย่อดนิยมในการชมใบแปะก๊วยในโตเกยีวอกีดว้ย ชว่งใบแปะก๊วยเปลีย่นส ีส าหรบัการชมใบ 

 แปะก๊วยเปลีย่นสทีีม่หาวทิยาลยัโตเกยีวนัน้ สามารถชมไดต้ัง้แต่ประมาณเดอืนตุลาคม แต่หากไปชว่ง 

 กลางเดอืนพฤศจกิายน – ตน้เดอืนธนัวาคม จะเป็นชว่งทีใ่บแปะก๊วยเป็นสเีหลอืงอร่ามทัง้มหาวทิยาลยั มุม 

 ยอดฮติทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมา ถ่ายรูปชมใบแปะก๊วยเปลีย่นส ีจะอยู่ทีท่างเดนิไปหอนาฬกิา ถนนเสน้นี้จะ 

 ปลูกตน้แปะก๊วยทัง้สองฝ ัง่ ใบไมจ้ะเปลีย่นสเีป็นสเีหลอืงพรอ้มกนั ใบแป๊ะก๊วยทีร่่วงลงสู่พืน้ท าใหพ้ืน้ถนน 

 กลายเป็นสเีหลอืง  

  (ความสวยงามขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในกรณทีีใ่บไมย้งัไม่เปลีย่นสี ขอพาทุกท่านไปโอไดบะแทน) 

 
 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านดงั ย่านชินจกุ ุใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซื้อสนิคา้นานาชนิด ไดจ้าก 

 ทีน่ี่ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอเิลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องส าอาง  

 ต่างๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้ง 

 หน้า WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครมีกนัแดดชเิซโด้ แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอย่างด ี  

 และสนิคา้อื่น ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO,  

 กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซื้อรองเทา้ 
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ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว  ประเทศญ่ีปุ่ น 
 

วนัท่ี 5 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสวุรรณภมิู                                                                       (B/-/-) 

00.05  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ JAPAN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่JL033   

** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

05.05  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ

ประทบัใจ 

 

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

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

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

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

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

 ** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ี

ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ี

สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
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** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดย
สามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรอื (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษ ี

     สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทกุแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึ่งกรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ   

     ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ JAPAN AIRLINES อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบิน

ได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน 

(ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กฬีาหรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่

พกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสดุท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
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มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

**กรณุาช าระมดัจ าทนัที/ภายใน 2วนัท าการ หลงัได้รบัการยืนยนัการส ารองท่ีนัง่** 
ช าระเงินโดยโอนเงินเข้าบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจิดศิริ 

    ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

                       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                   ธนาคาร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สาขาสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                               ธนาคารกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                      ธนาคารทหารไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 
   - หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พร้อมระบุหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม 

วนัเดินทางมาท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 
0818171514 / 0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 

 กรณลูีกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ

ในกรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารร้อยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระ

แลว้** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
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 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมด
ทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยว
ใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 

สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั 

ก่อนออนออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทั

ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัที่เดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหัก

ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่

จะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั 

ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเชค็อินก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความ

เสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิที่เกดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงนิ

กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการ

ออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการ

เดนิทางใหท้่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั 

ไป หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณา

ตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง

ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี

สถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใช้

รองเท้าที่สามารถเดนิบนหมิะได้ แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเขา้ตา อาจท าให้

ระคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วน

นี้ทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบริษัท

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการ
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ไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการ

จองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไป

ได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี

ช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไป

อา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หาก

ท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มี

ค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 

วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลีูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิ

จะพยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่าง

กนั จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

(Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  
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- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆ

กต็าม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่ง

มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 
 


