
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG640 BKK(กรุงเทพ) – NRT(นาริตะ) 22.10 – 06.20 
TG677 NRT(นาริตะ) - BKK(กรุงเทพ) 17.25 – 21.55 

 

** โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกิน 30 ก.ก. และ ถอืขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

 

 



วันท่ี 1 สนามบินสุวรรณภูมิ  (-/-/-)                                                                                                    
 

19.00  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร์ C เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์
ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  ** ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ศลุกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

22.10  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
เท่ียวบินท่ี TG640  ** เท่ียวบินนี ้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
 

วันที่ 2 สนามบิน นาริตะ –วัดอาซากุสะ  – สวนจิโดริกะ – ฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค  (-/L/D)  

06.20  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศลุกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE) วดั
ท่ีได้ช่ือว่าเป็นวัดท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายใน
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน  อิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยกัษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วย
ความสงู 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตทูางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสดุของวดั ที่มีชื่อว่า “ประตฟู้าค ารณ” และ
ถนนจากประตเูข้าสู่ตวัวิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) 
ซึง่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้า ขายของท่ีระลกึพืน้เมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจ
ที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝากของที่ระลึก จากนัน้น าท่านเดินสู่ริมแม่น า้สมุิดะ อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปกบัหอคอยที่สงูท่ีสดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (TOKYO SKY TREE) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 
2555 สงูถึง สามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุ้งในมณฑลกวางโจว และหอคอย CN TOWER ในนคร
โตรอนโตของแคนาดา (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูป้ิงย่าง 
น าท่านเดินทางสู่ สวนจิโดริกะ (CHIDORIGAFUCHI PARK) สวนที่ตัง้อยู่ระหว่างทางระบายน า้ 2 สาย อยู่
ใกล้กับพระราชวังอิมพีเรียล มีต้นซากุระอยู่เรียบทางระบายน า้ประมาณ 700 เมตร ท าให้เกิดเป็นอุโมงค์ต้น
ซากุระ ท าให้ที่นี่เป็นจุดชมดอกซากุระที่ดีที่สุดแห่งหนื่งของโตเกียว ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์ของ
ดอกซากุระ (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทัง้นี้อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) น าท่านเดินทางสู ่โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน า้ธรรมชาติ
กับความเลื่อมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟศกัดิ์สิทธ์ิฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะ 
ของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพืน้พิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มท าให้เกินน า้ซึมขังขยายวงกว้าง
กลายเป็นบ่อขนาดย่อมน า้ในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนท่ีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแห่ง



นีไ้ด้รับการคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน า้ จากธรรมชาติ ที่ดีที่สดุของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า
พืน้เมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านน ามาขายระหว่างทางได้  ไม่ว่าจะเป็นผกัภูเขาที่สดกรอบผลไม้
อบแห้ง ถัว่ มนัญ่ีปุ่ น และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อัน้ 
พักที่          ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่ นมีความเชื่อว่าหาก
ได้แช่น า้แร่ออนเซ็น ธรรมชาตินีแ้ล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการ
หมุนเวียนโลหติดีขึน้ 

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 – พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดวิตีฟ้รี – โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ชินจูกุ   

(B/L/-)                                                                                   
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสงูเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสญัลกัษณ์
หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ นในตลอดทุก
ฤดกูาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยเูนสโก้ ได้ประกาศให้ภเูขาไฟฟจูิ ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมอีกด้วย  น าท่านเดินทางขึน้สู ่ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึน้ ในกรณีที่
อากาศไม่เอือ้อ านวย หรือ ทางขึน้ปิด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดแูลทางขึน้จะเป็นผู้พิจารณาและตดัสินใจเท่านัน้ กรณีที่
ไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ช าระค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว และขอน าท่านไปชมดอกซากรุะ ณ สวนโออิชิ OISHI PARK) 
เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และ
สัมผัสกับอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่าน
สามารถเลือกซือ้สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บน
ภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 นี ้ยังเป็นที่ตัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นที่
สกัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ยงัเป็นที่ส าหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจิซงัชัน้ 5 
นี ้ถูกเรียกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมกูแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่
ท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนีม้ีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน า้หนกักว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ที่พืน้ในสวน ซึง่ในสมยัก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลอง
ยกขวานนีก้ันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นท่ีมาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีผู้คนต่างเคารพบูชา
และนิยมมาซือ้เคร่ืองรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นที่ระลกึ น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่
จ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สมัผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เร่ืองราวต่างๆ ที่
เก่ียวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัย
ธรรมชาติที่ประเทศญ่ีปุ่ นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี ้ให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตีฟ้รี ช้อปปิง้สินค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีน า
ท่านเดินเดินทางสู ่สวนอุเอโนะ (UENO PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว เป็นสถานที่ที่ชาว
โตเกียวนิยมมาพกัผ่อนกัน ในช่วงของฤดกูาลดอกซากรุะ สวนอเุอโนะจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการ



มาชมดอกซากรุะ สวนอเุอโนะจะมีต้นซากรุะเรียงรายอยู่ทัง้สองข้างยาวไปตามทางเดินในสวน มีมากถึง 1,000 
กว่าต้น (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทั้งนี้อาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ (SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิง้สินค้ามากมายและ เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์
หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้ หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 
เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค ่า             อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
พักที่ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 4 คลองเมกุโระ – ตลาดปลาสึกิจิ – ฮาราจูกุ – ศาลเจ้าเมจ ิ– SAKURA NO YAMA PARK 

– อิออนมอลล์ นาริตะ (B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ คลองเมกุโระ (MEGURO RIVER) อีกหนึ่งจุดชมซากุระยอดนิยมของชาวโตเกียว มีต้น
ซากุระตลอดสองฝ่ังของแม่น า้ มีทางเดินและที่นั่ง เหมือนสวนหย่อมเล็กๆยาวตลอดแม่น า้เมกุโระ (โดยปกติ
ดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทัง้นี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กบั
สภาพอากาศ)  น าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (TSUKIJI MARKET)” เป็นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาด
ใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค้าส่งที่กระจายอยู่ในโตเกียวนัน้ ตลาดปลาแห่งนีน้บัเป็นที่ที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดและเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เนื่องจากมีการซือ้ขายสินค้า
ทะเลกว่า 2000 ตนัต่อวนั คาดว่าจะมีการย้ายตลาดแห่งนีไ้ปยงั  TOYOS ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนัน้มีปลา
และอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดที่คึกคกัอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนข้างยุ่งในบางช่วงเวลา
จะมีรถสกตูเตอร์ขบัไปมา รวมทัง้รถบรรทกุที่ใช้ขนสง่ปลา ทัง้คนซือ้และคนขายจะดเูร่งรีบ ท าให้เป็นสเน่ห์ดึงดดู
นกัท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวชม ภาย ในตลาดนัน้เป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีก
และร้านอาหารตัง้เรียงรายเป็นจ านวนมากและสว่นภายในซึ่งเป็นบริเวณที่ร้านค้าสง่ใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่
มีการประมลูปลาทนู่าท่ีมีชื่อเสียง 

กลางวัน     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคณุคือคนที่ก าลงั
มองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย 
หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูด้ที่นี่ได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็ม
ถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัระดบั
โลก อาทิ CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหา
รองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY 
DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคณุหนู อีกทัง้ยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าเมจิ (MEIJI 

SHRINE) อยู่ไม่ไกลจากสถานีฮาราจูกุ ปากทางเข้าเป็นเสาไม้โทริอิขนาดใหญ่ ด้านในมีต้นไม้ใหญ่อยู่เป็น
จ านวนมาก ที่นี่จึงร่มร่ืนมากทีเดียว ศาลเจ้าเมจิสร้างขึน้เพื่ออทุิศให้กับจกัรพรรดิเมจิ และพระราชินีโชเคง ศาล
เจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าที่มีความส าคญัมากในประเทศญีปุ่ น มกัมีการจัดงานแต่งงานทีนี่อยู่บ่อยๆ นกัท่องเท่ียวมกั
มาขอพรที่นี่ในวนัปีใหม่  SAKURA NO YAMA PARK สวนซากุระโนะยามะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยูใกล้



สนามบินนาริตะ เป็นจดุชมวิวบนเนินเขาที่ถกูจดัอนัดบัให้เป็นที่ 1 ใน 100 ของวิวที่สวยงามของจงัหวดัชิบะ ทกุ
ปีจะมีต้นซากุระบานสะพร่ันประมาณ 350 ต้น และยงัมีร้านขายของที่ระลึกส าหรับนกัท่องเที่ยวให้เลือกซือ้กัน
ตามอัธยาศัย (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทัง้นี้อาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) น าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (AEON NARITA MALL) 
เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้อยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ 
ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชัน่ 
อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนีย้งัมีร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP 
, SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้อง
เสียภาษีสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลาย
ประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ HUMAX CINEMA เปิด
ให้บริการได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเข้าสูโ่รงแรมที่พกั        

 ค ่า           อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ที่พัก       TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 
 

วันท่ี 5 วัดนาริตะ – SHISUI OUTLET – สนามบินนานาชาตินาริตะ  - สุวรรณภูมิ     (B/-/-)                                        
 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าทกุท่านสู ่วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวดัพทุธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มี
ชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารที่
หลากหลายตัง้อยู่ในบริเวณทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชัน้สไตล์ TAHOTO มีชื่อว่า GREAT 
PAGODA OF PEACE นอกจากนีย้งัมีสวนญ่ีปุ่ น และสวนยโุรปอีกด้วย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
 น าท่านช้อปปิง้ก่อนกลบั ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท (SHISUI PREMIUM OUTLETS) เป็นเอาท์เลทอีกหนึ่งที่ 

ที่ขาช้อปต้องแวะก่อนเดินทางไปยงัสนามบินนาริตะ โดยชิซุย เป็นหนึ่งสาขาในพรีเมียมเอาท์เลทเครือ มิซุบิชิ 
(MITSUBISHI) เช่นเดียวกับ ริงกุ พรีเมียม เอาท์เลท ที่อยู่ใกล้สนามบินคนัไซ โอซาก้า และโกะเท็มบะ พรีเมียม 
เอาท์เลท อยู่ที่โกะเท็มบะ ที่ชิซูย พรีเมียม เอาท์เลท มีร้านค้าดงัมากกว่า 180 แบรนด์ ให้ได้เลือกช้อปไม่ว่าจะ
แบรนด์ญ่ีปุ่ น หรือแบรนด์สญัชาติอื่น ก็มีหลากหลายให้เลือกช้อปได้อย่างสบายใจในราคาเอาท์เลท ที่ไม่ต้องง้อ
รอช่วงลดราคา และไม่ ต้องบวกภาษี  ไม่ว่ าจะ GUESS, COACH, BILLABONG, LACOSTE, LEVI’S, 
MICHAEL KORS, NIKE บอกเลยว่าแบรนด์เนมเหลา่นี ้แค่ยกตวัอย่างเท่านัน้ เพราะท่ีจริงยงัมีอีกเยอะมาก 
ได้เวลาอนัสมควรน าทกุท่านเดินทางสูส่นามบินนาริตะ 

17.25  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 677 ** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
21.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตสามความเหมาะสม **** 

 
 
 
 



** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) 
 กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ 
 โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่มอัตรา 
 ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อัตรา  
ท่านละ 

เดือน มีนาคม 2563 

20-24 มี.ค. 63 35,900 35,900 34,900 9,500 19,900 

21-25 มี.ค. 63 35,900 35,900 34,900 9,500 19,900 

25-29 มี.ค. 63 37,900 37,900 36,900 9,500 19,900 

26-30 มี.ค. 63 37,900 37,900 36,900 9,500 19,900 

เดือน เมษายน 2563 

7-11 เม.ย. 63 39,900 39,900 38,900 9,500 19,900 

8-12 เม.ย. 63 39,900 39,900 38,900 9,500 19,900 
 

** อัตรานีย้ังไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้ เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้นี ้
ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงนิประกันใดๆทัง้สิน้ก่อนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่ น ไม่จ าเป็นต้อง
ยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครัง้ **  

 
** ประกาศส าคัญจากสายการบิน กรณีลูกค้าผู้ เดินทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ท าให้
ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไทย ในส่วนนีอ้าจจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) 
เที่ยวบินขากลับ รวมถึงค่าบริการอื่นๆ รวมไปถึงค่าปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพิ่ม ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม ลูกค้าผู้ เดินทางจ าเป็นต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนนีเ้องทัง้หมด ** 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน า้มันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด  UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอตัรา
ค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยมีน า้หนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัด
จ านวนชิน้ แต่ทัง้นีเ้จ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบ ุ(ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่าเบีย้ประกันอบุัติเหตใุนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้ เดินทาง 1 
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นีท้่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน 
ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขน าด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน 
และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 

× ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกระทนัหนัก่อนเดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ่ น 

อนญุาตให้ท่านทีถื่อหนงัสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเท่ียว ไม่จ าเป็นต้อง
ยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ านกัได้ไม่เกิน 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ 
• กรุณาท าการจองลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง  

• มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี ้กรุณาช าระเงินภายใน 1 วนั 
ก่อนเวลา 15.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมี



ความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มี คิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน 

• กรณีลกูค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ี
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว                 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทาง
บริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์สว่นใดสว่นหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธ
วีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัช่วงพีเรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัด้วย 
กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการ
ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 
เพื่อให้ทกุท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
ทกุครัง้หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

• กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ฤดกูาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 



- กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเร่ิมจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า 
กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผู้ เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

• กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดสว่นหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อัตราทัวร์นี ้เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
ห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบ ุ

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การลา่ช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยสว่นนีท้างบริษัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้นี ้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถ
คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ลว่งหน้าทัง้หมดแล้ว 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของ
ท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่ง
หลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด 
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง เอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋ว



เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลกูค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สดุให้ท่าน
ได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากที่สดุ  

- ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่าง
กนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

- **เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ทัง้หมดนีแ้ล้ว** 

 


