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บินหรูสุดสบายพร้อมการบริการสุดประทับใจไปกับสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ถึง50% 

เที่ยว 2 เมืองภายในทริปเดียว 
พเิศษทานขาปูของขึน้ช่ือญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี “สนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั และ

หวัหนา้ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีและผู้โดยสารต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาท ีและอย่า

ลืมน าหนังสือเดินทางเล่มจริงมา ณ วันออกเดินทางด้วย (หากผู้เดินทางมีเล่มพาสปอร์ตมากกว่า 1 เล่ม ให้น าติดตัวมาด้วย) 

 
00.05 น. เหินฟ้าสู่ “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญ่ีปุ่ น” เดินทางโดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง 
08.00 น. เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญ่ีปุ่ น” (เวลาท่ีญี่ปุ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ขอต้อนรับสู่ประเทศญ่ีปุ่น นั่งรถโค้ชปรับ
อากาศ จากนั้นน าท่านไปยงัสถานท่ีแรกของการเดินทางคร้ังน้ีคือท่ี “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)” หมู่บ้านท่ีได้รับเลือกจากองค์การ
ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า 
พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความ
กวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอย่างหนักในช่วง
ฤดูหนาวไดดี้                          

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู Miso Hoba Set (มื้อที1่) 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ “ทาคายาม่า (Takayama)” เพ่ือน าท่านไปเดินชม “หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji)” ซ่ึงเป็นหมู่บ้านเกา่แก่

สมยัเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ท่ียงัอนุรักษแ์ละคงสภาพเดิมไดเ้ป็นอย่างดี ใหอิ้สระทุกท่านไดเ้ดินเท่ียวและช่ืนชมกบัทัศนียภาพเมืองเกา่ซ่ึงเต็มไป
ดว้ยบา้นเรือนโบราณและร้านคา้หลากหลายใหเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุป
มิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนโบราณสมยักอ่น             

เย็น รับประทานอาหารค า่ พิเศษ บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ขาปู (มื้อที2่) 
ทีพ่ัก น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม Washington Plaza Takayama หรือเทยีบเท่า 

 
วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เยน็ โรงแรม 

1   สนามบินสุวรรณภูมิ x x ✈  

2 
สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์  ประเทศญ่ีปุ่ น – หมู่บ้านชิราคาวา
โกะ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจ ิ ✈   

Washington Plaza 
Takayama  
หรือเทยีบเท่า 

3 ปราสาทมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจ ิ    
Tominoko Hotel  
หรือเทยีบเท่า 

4 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกยีว – วัดอาซากสุะ – ย่านชินจุกุ   อสิระ 
Washington Hotel 

Shinjuku หรือเทยีบเท่า 

5 เมืองคาวาโกเอะ – โอไดบะ    
Washington Hotel 

Shinjuku หรือเทยีบเท่า 

6 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น – สนามบินสุวรรณภูมิ  ✈  x 

วันที1่    สนามบินสุวรรณภูม ิ
เตะ 

วันที2่                 สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์  ประเทศญ่ีปุ่ น – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจ ิ
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที3่) 

น าท่านเขา้สู่ “เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto)” จากนั้นน าท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle)” เป็นปราสาทไม้ท่ีคงความดั้งเดิม
และเกา่แกท่ี่สุดในญ่ีปุ่นและไดถู้กข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัล ้าค่าประจ าชาติ การตดักนัของสีด าและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ท าให้
ปราสาทแห่งน้ีดูโดดเด่นงดงามตดักบัฉากหลงัของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอย่าง ปราสาทมตัสึโมโตย้งัมีศาลาชมดวงจนัทร์ท่ีงดงาม แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยกอ่น ในฤดูใบไม้
ผลิบริเวณดา้นล่างของปราสาทจะกลบัมามีชีวิตชีวาดว้ยสีสันของดอกซากุระอีกคร้ัง

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนูพื้นเมืองญ่ีปุ่ น (มื้อที4่) 
บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี “ฟูจิเท็น สกี (Fuji Ten Ski)” ลานสกแีละท่ีพกัท่ีตั้ งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผสักบั

หิมะท่ีตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ ใหท่้านไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่ อาทิ ต่ืนเตน้กบัการล่ืนไถลด้วย สก ีเลือกสนุกกบัสโนวบ์อ ร์ด 
หรือเพลิดเพลินกบัการนัง่เล่ือนหิมะ ท่ีท่านจะสามารถด่ืมด ่ากบัทศันียภาพท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะท่ีดูแลว้สะอาดตาอย่างย่ิง **หมายเหตุ: หากไม่

สามารถท ากจิกรรมเล่นสกไีด้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยการขึ้นชมพูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 

หมายเหต ุ
**ราคาทวัร์ที่ระบุไว้ไม่รวมค่าเช่าอปุกรณ์และชุดส าหรับเล่นกจิกรรมต่างๆ** 

**การเล่นสก ีหรือ การขึน้ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ขึน้อยู่กบัสภาพของภูมิอากาศของแต่ละวัน** 

     
เย็น  รับประทานอาหารค า่ บริการท่านด้วยเมนู Kaiseki (มื้อที5่) 
ทีพ่ัก  น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม Tominoko Hotel หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที6่) 

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)” เป็นจุดท่องเท่ียวส าคญัอีกสถานท่ีหน่ึง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตดักบัพ้ืนหลงัสีฟ้า 
เป็นภาพท่ีสวยงามมาก โอชิโนะฮกัไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัทะเลสาบ
ยามานาคาโกะ บ่อน ้าทั้ง 8 น้ีเป็นน ้าจากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดูร้อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ  ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี 
ท  าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก และซุ้มรอบๆ บ่อท่ีขายทั้งผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินอ่ืนๆ อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วยเซตเมนูพื้นเมืองญ่ีปุ่ น (มื้อที7่) 
น าท่านเดินทางสู่ “โตเกยีว (Tokyo)” น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากสุะ (Asakusa Temple)” วดัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นวดัท่ีมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกยีว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมกัจะมีผูค้น
มากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 
4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่ดา้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือว่า ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ้า

วันที3่                 ปราสาทมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ  

วันที4่                 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกยีว – วัดอาซากสุะ – ย่านชินจุกุ 
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แม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า ถนนนากามิเซะ  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า 
พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี “ย่านชินจุกุ (Shinjuku)” ให้ท่านอิสระและ
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงด้วย 
กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางย่ีห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

                   
 
เย็น  เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน ให้ท่านได้อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
ทีพ่ัก  น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม Washington Hotel Shinjuku หรือเทยีบเท่า

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที8่) 
น าท่าเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe)” เมืองเกา่ท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นเมืองเกยีวโตนอ้ย เมืองคาวาโกเอะมีเสน่หแ์บบโบราณท่ียงัคงสภาพให้
เราไดเ้ห็นจนถึงทุกวนัน้ี อดีตหวัเมืองส าคญัในสมยัเอโดะ ท่ีพร้อมจะพาเรายอ้นยุคสู่สมยัเอโดะด้วยอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมพร้อมแสดงให้
เห็นถึงวิถีการใชชี้วิตของชาวญ่ีปุ่นในสมยัท่ีขา้วเป็นสมบติัอนัล ้าค่าของชาวญ่ีปุ่น  จากนั้นน าท่านสู่ ถนนคุราซึคุริ ย่านเมืองเกา่ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพ
บรรยากาศยอ้นยุคสมยัเอโดะ บา้นเรือนยอ้นยุคท่ีถอดยาวริมสองฝ่ัง  พร้อมใหท่้านไดช้มหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ กอ่สร้างเป็นอาคารสามชั้นสูง 
16 เมตร อายุยาวนานกว่า 350 ปี ไดช่ื้อว่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ จากนั้นใหท่้านไดเ้ดินเท่ียว ตรอกขนมโบราณคาชิยะ โยโคโช เป็น
ซอยเล็กๆ ท่ีมีร้านคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซ่ึงส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่กเ็ป็นบา้นของชาวบา้นใน
ย่านนั้นท่ีเปิดเป็นร้านขนมกนัมาตั้งแต่สมยัโบราณ นกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาท่ีน่ีเพ่ือเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ  อิสระ
ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก สินคา้พ้ืนเมืองมากมายตามแบบฉบบัของเมืองคาวาโกเอะ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที9่) 
น าท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ (Odaiba)” เป็นเมืองท่ีเกดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกยีว  เพ่ือประโยชน์
ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอีกแห่งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไป  ด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซน
อาหาร หา้งสรรพสินคา้และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจา  กนั้นยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียว หลากหลายด้วยฝีมือของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพาน
สายรุ้ง เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีกส็ะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของนักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 
พร้อมกบัเกบ็ภาพประทบัใจกบัยูนิคอร์นกนัดั้ม ตวัใหม่ท่ี สูงถึง 19.7 เมตร หนกั 49 ตนั สุดพิเศษคือ สามารถเปล่งแสงได้ถึง 50 จุดซ่ึงแปลกไป
จากกนัดั้ม รุ่นเดิมะ ท่ีเคยมีมาเลยทีเดียว               

เย็น  รับประทานอาหารค า่ บริการท่านด้วยเมนูป้ิงย่าง Sutamina Tarou (มื้อที1่0)

     
ทีพ่ัก  น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม Washington Hotel Shinjuku หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 

วันที5่                เมืองคาวาโกเอะ – โอไดบะ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที1่1) 
ถึงเวลาอนัสมควรแกก่ารเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

  เดินทางถึง “สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น” จดัเตรียมสัมภาระใหเ้พียบพร้อม พร้อมกบัโหลดกระเป๋าและเช็คอินกอ่นข้ึนเคร่ือง 
12.00 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสาย การบินไทย เทีย่วบินที ่TG643 พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
16.30 น.  ถึง “สนามบินสุวรรณภูมิ” โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

**หมายเหต*ุ* 
---------- ก าหนดการเดินทางดังกล่าวสามารถเปลีย่นแปลงได้ ขึน้อยู่กบัตามสถานการณ์ในท้องถิ่น ทีไ่ม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ---------- 

---------- พาสปอร์ตของผู้เดินทางจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและถ้าหากมีพาสปอร์ตมากกว่า1เล่ม ควรน าติดตัวไปด้วย ---------- 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมือง ทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที6่                 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น – สนามบินสุวรรณภูมิ 
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ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 
ราคาท่านละ 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ไม่เสริมเตยีง พักเดี่ยวช าระเพิ่ม / ท่าน 

เดือน ธนัวาคม 2562 

 
3 – 8 ธันวาคม 2562 

(วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที9่) 
56,900.- 55,900.- 25,000.- 

4 – 9 ธันวาคม 2562 
(วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที9่) 

56,900.- 55,900.- 25,000.- 

5 – 10 ธันวาคม 2562 
(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ) 

56,900.- 55,900.- 25,000.- 

10 – 15 ธันวาคม 2562 
(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ) 

56,900.- 55,900.- 25,000.- 

17 – 22 ธันวาคม 2562 56,900.- 55,900.- 25,000.- 

26 – 31 ธันวาคม 2562 
(วันส้ินปี) 

56,900.- 55,900.- 25,000.- 

27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 
(วันส้ินปี+วันขึ้นปีใหม่) 

60,900.- 59,900.- 25,000.- 

28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 
(วันส้ินปี+วันขึ้นปีใหม่) 

60,900.- 59,900.- 25,000.- 

31 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563 
(วันส้ินปี+วันขึ้นปีใหม่) 

59,900.- 58,900.- 25,000.- 

เดือน มกราคม 2563 

7 – 12 มกราคม 2563 55,900.- 54,900.- 25,000.- 

14 – 19 มกราคม 2563 53,900.- 52,900.- 25,000.- 

21 – 26 มกราคม 2563 56,900.- 55,900.- 25,000.- 

28 มกราคม – 02 กมุภาพันธ์ 2563 53,900.- 52,900.- 25,000.- 

เดือน กุมภาพนัธ์ 2563 

 04 – 09 กมุภาพันธ์ 2563 
(วันมาฆบูชา) 

55,900.- 54,900.- 25,000.- 

11 – 16 กมุภาพันธ์ 2563 55,900.- 54,900.- 25,000.- 

18 – 23 กมุภาพันธ์ 2563 53,900.- 52,900.- 25,000.- 

25 กมุภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 52,900.- 51,900.- 25,000.- 

เดือน มนีาคม 2563 
 03 – 08 มีนาคม 2563 52,900.- 51,900.- 25,000.- 

10 – 15 มีนาคม 2563 55,900.- 54,900.- 25,000.- 
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 ค่าตั๋วเคร่ืองบินโดยสาร ขาไป – ขากลบัพร้อมคณะ         
ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสาย การบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละ 1 ช้ิน โดยมี
น า้หนักรวมกนัไม่เกนิ 30 กก. **หมายเหตุ: หากน ้าหนักกระเป๋าของท่านเกนิกว่าทางสายการบินก าหนด จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทวัร์ทีร่ะบุไว้** 
 ค่ารถโค้ชน าเทีย่ว ทีร่ะบุไว้ในรายการ 
 ราคารวม VAT ส าหรับค่าบริการ 
 ค่าทีพ่ักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไว้ในรายรายการ  
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 
 ค่าทปิคนหัวหน้าทวัร์ และคนขับรถ ท่านละ 1500 บาท / ท่าน / ทริป 
 ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ สายตา หรือ ทพุพลสภาพถาวรส้ินเชิง 
จ านวน 1,000,000.- บาท / การรักษาพยาบาลต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง จ านวน  500,000.- บาท 

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าเช่าอปุกรณ์และชุดส าหรับเล่นกจิกรรม ณ ลานสก ี
 หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ของประเทศไทย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที)่ 

 

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน ในกรณีทีต้่องออกตั๋วภายใน เคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีท่กุคร้ัง เน่ืองจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปลีย่นเทีย่วบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน *** 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1.  นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000.-  บาท ต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วัน หลงัจากท าการจอง  
2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนทีเ่หลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
3.  การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์, อีเมล,์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1.  กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่
กรณีใดๆ 

2.  กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ี
บริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิ น
ค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

17 – 22 มีนาคม 2563 55,900.- 54,900.- 25,000.- 

24 – 29 มีนาคม 2563 55,900.- 54,900.- 25,000.- 

**หมายเหต:ุ ราคาทวัร์ทีร่ะบุไว้ข้างต้นจะต้องมีผู้ออกเดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป** 
**ข้อความทีร่ะบุด้วยสีแดง : ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทติย์ วันหยุดชดเชย หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์** 
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- ยกเลิก 45 วนั กอ่นออกเดินทาง  คืนเงินค่าบริการเต็มจ านวน ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิก 30 วนั กอ่นออกเดินทาง  คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิก 14 วนั กอ่นออกเดินทาง  คืนเงินค่าบริการร้อยละ 30 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิก 7 วนั กอ่นออกเดินทาง  ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทุกกรณี 

ช่วงเทศกาล 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทาง หรือ ปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือ ยกเลกิการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้า  

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ไดใ้นจ านวนท่ีทางบริษทัประเมินแลว้ว่าไม่สมควรจะ
ออกเดินทาง และจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินในค่าบริการทุกส่วน (เง่ือนไขน้ีใชก้บัการเดินทางไปประเทศท่ีตอ้งใชว้ีซ่า) 

3.    ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
4.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
5. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมการเดินทาง เม่ือเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  
6. บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ เพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก  
7. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมือง และภัย

ธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกดิข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

8. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือ หรือเกดิจากการตัดสินใจจากผูต้รวจเข้าเมืองหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก ็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย 

9.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย 
แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

10. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ หรือ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน ลกัษณะเหมาจ่าย 
11.  ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนงัสือเดินทางนกัการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
12.  การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมาย สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลา

ตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

13. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการ
เพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง
เท่ียวบินฯลฯ 

14.  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ื อใช้ในการ
จองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

15.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกดิจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

16.  รูปสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั อาหาร หรือสินคา้ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทาง เป็นเพียงภาพโฆษณาตัวอย่างเท่านั้น เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมีการ
พฒันา เสริมสร้าง และเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว จึงไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่า ณ สถานท่ีจริงจะเป็นในรูปแบบใด 

 
 
 
 
 
 
 



รหัสทัวร ์: THB16-TG-JP-3DEC19-24MAR20 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง 

ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย ตัวเอง และต้องรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้ หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

1.  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป – กลบั กบัทางคณะ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ี
สายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบินดว้ยตนเอง ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทัได้ ออกตั๋ว
เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) ซ่ึงจะสามารถท าได้
หรือไม่สามารถท าได ้ทางบริษทัจะแจง้ใหลู้กคา้ไดท้ราบอีกคร้ัง  

2.  ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ทางบริษทักอ่น เพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศ
โดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิกการออกเดินทาง บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ ค าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเก ี่ยวข้องกบัตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศได ้

3.  หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสั้น 

โรงแรมและห้อง 

1.  หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก  าหนดของ
หอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัตามท่ีท่านตอ้งการ  

กระเป๋าเลก็ทีถื่อติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

1.  กรุณา งด น าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทาง
ใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

2.  วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง โดยจะ
อนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกนิ 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัใน ถุงใสพร้อมท่ีจะแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

3. หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละ หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดย
เด็ดขาด 

4.  หา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั, ผลไมส้ด, ไข่, เน้ือสัตว,์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิง
เหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

ในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย 

1.  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกดิการสูญหาย ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งส้ิน 
2.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกดิความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในระหว่างการเดินทาง 
3.  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของ

ท่าน 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ (Wheelchair) / เด็ก / และผูสู้งอายุ ท่ีมีโรคประจ าตัว 
ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
 

ค าเตือน : กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือท าความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ 
หลังจากการจองทัวร์ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
           

 


