
   
   
   

                                                                                                                                                          QE2NRT-TG0070    หนา้ 1 จาก 12 
 

 

รหสัโปรแกรม:12512 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT  

สกัการะเจา้แมก่วนอมิแหง่วดัอาซากสุะ 

ชมภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ) 

ชมความสวยงามของดอกชบิะซากรุะ หรอื 

ดอกลาเวนเดอร ์(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

ชมิไขด่ าหุบเขาโอวาคุดาน ิ

ชอ้ปป้ิงจใุจในวนัอสิระ ดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่

ดงั 

ถา่ยรปูกบักนัด ัม้ท ี ่Diver city Tokyo Plaza 

ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์ชนิจู

ก ุออิอน มอลล ์

ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้ธรรมชาต ิ(Onsen)  

บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

FREE Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ 
 [TG640 22.10-06.20+1] 
วนัที ่2 สนามบนินารติะ – อทุยานแหง่ชาต ิ
ฮาโกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่– หุบเขาโอวาคุดา
น ิ– โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์– แชน่ า้แร่

ธรรมชาต ิ– บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์
วนัที ่3 ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 (ข ึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศ) – ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – ชมชบิะ

ซากรุะ หรอื ลาเวนเดอร ์ณ สวนดอกไมโ้ออชิ ิ
ปารค์ – กจิกรรมชงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว –  
ชอ้ปป้ิงชนิจกุุ 

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืก
ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
วนัที ่5 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืก

ชือ้ทวัรเ์สรมิ เอโดะวนัเดอรแ์ลนด ์
วนัที ่6 วดัอาซากซุะ - หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้โอ
ไดบะ - ออิอน – สนามบนินารติะ – สนามบนิ

สุวรรณภมู ิ

 [TG677 17.25-21.55] 

TOKYO FUJI 

สนกุ สะกดใจ 

6D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: พ.ค. - ก.ค. 2562 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 39,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่16-21 พฤษภาคม 2562 [ดอกชบิะซากรุะ] 39,900.- 

วนัที ่12-17 กรกฎาคม 2562 [ดอกลาเวนเดอร]์ 40,900.- 

วนัที ่16-21 กรกฎาคม 2562 [ดอกลาเวนเดอร]์ 39,900.- 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ 
โรงแรมที่

พกั 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินารติะ 
[TG640 22.10-06.20+1]    

 

2 

สนามบนินารติะ – อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– 
ศาลเจา้ฮาโกเน ่– หุบเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะ 

พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์– แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ– 
บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์

✈ 🍽 🍽 
FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

3 

ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – 

ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – ชมชบิะซากุระ หรอื 
ลาเวนเดอร ์ณ สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ (ขึน้อยู่

กบัสภาพอากาศ) – กจิกรรมชงชาแบบญีปุ่่ น – 
โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

🍽 🍽 อสิระ 
TOKYO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัร ์

เสรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ 
TOKYO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกชือ้ทวัร ์
เสรมิ เอโดะวนัเดอรแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ 

TOKYO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6  

วดัอาซากุซะ - หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้โอไดบะ - ออิอน 
– สนามบนินารติะ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
[TG677 17.25-21.55] 

🍽 อสิระ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินารติะ [TG640 22.10-06.20+1] 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

22.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 640 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

 

วนัที ่2 

สนามบนินารติะ – อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่– หุบเขาโอวา

คดุาน ิ– โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์– แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ– บุฟเฟตข์าปู

ยกัษ ์[-/L/D] 
06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากรและเมื่อรับสัมภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรยีมตวัออกเดนิทาง 

พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ (Hakone Izu National Park) ตัง้อยู่ในจังหวดัคะนะงะวะ 

ชือ่เสยีงในดา้นน ้าพุรอ้นซึง่เกดิจากความรอ้นของภูเขาไฟรวมทัง้ยังมทีวิทัศนข์องภูเขาไฟฟู

จทิี่สวยงาม น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบอาช ิซ ึง่ไดก้อ่ตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได ้

สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะทอ้นจาก

กระจกใสบานใหญ่  

 

ศาลเจา้ฮาโกเน่ (Hakone Shrine) ตัง้อยู่ดา้นลา่งของภูเขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝ่ังของ

ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ถูกซ่อนอยู่ในป่าลึก สังเกตง่ายๆคือจะมี เสาโทริอิสีแดง 

(Torii) ตัง้เด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดนิไปยังศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมีตะเกียง

แขวนเรยีงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นัน้มบีรรยากาศทีเ่งียบสงบอยู่ท่ามกลางตน้ไม ้

ใหญ่ มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปี บางครัง้จะมหีมอกปกคลมุไปทั่ว 

http://bit.ly/2NMk5YE
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หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani)หรอื หุบเขานรก ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันที่สามารถตม้

ไข่ไหส้กุ ดว้ยอุณหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ า ที่เชือ่กันวา่ เมื่อกนิไข่ด า 1 ฟอง จะ

ท าใหม้อีายุยนืยาวขึน้ 7 ปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย 

 

 

ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม โกเทมบะ พรเีมี่ยม เอ ้าท์เล็ตส์ (Gotemba Premium 

Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ทที่กระจายครอบคลมุประเทศญี่ปุ่ น ใหท้่านไดช้ ้

อปป้ิงอย่างจุใจกับสินคา้หลากหลายแบรนด์ดัง ทั ้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น 

MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , 

ADIDAS ฯลฯ 

ค า่ 

บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

**พเิศษ เมนูขาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด** 

น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารค า่ ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 

  



   
   
   

                                                                                                                                                          QE2NRT-TG0070    หนา้ 5 จาก 12 
 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – ชม

ชบิะซากุระ หรอื ลาเวนเดอร ์ณ สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ – กจิกรรมชงชา
แบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจุกุ [B/L/-] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 

เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง3,776

เมตร จากระดบัน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกนัแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขา

ไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ

มองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผัสอากาศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขา

ฟจู ิถ่ายภาพที่ระลกึกับภูเขาไฟที่ไดช้ือ่วา่มสีัดสว่นสวยงามที่สุดในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟที่

ยังดบัไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

หมายเหตุ:  

ในกรณีที ่ภูเขาไฟฟูจไิม่สามารถขึน้ไดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึง่ท่านสามารถศกึษาความเป็นมา

ของภูเขาไฟฟูจแิละเลอืกซือ้ของที่ระลกึเกีย่วกับภูเขาไฟฟูจไิด ้และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับ

ภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงาม จากนั้นเดนิทางสู่ ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI 

โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจัดฉากการเกดิ

แผ่นดนิไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับรคิเตอรต์่างๆ รวมไปถงึการเสนอ

แนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กดีขวางตา่งๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิด

ทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆมากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น 

 

สมัผัสวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น โดยการชงชาตาม

แบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เริ่มตัง้แต่การชงชา การจับถว้ยชา และการดื่มชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมขีัน้ตอนทีม่ีรายละเอยีดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมี

โอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอกีดว้ย ซึง่ก่อนกลับใหท้่านอสิระเลอืกซื้อของที่ฝาก

ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 
 

 

กรุป๊ 16-21 พฤษภาคม 2562 

ดอกชบิะซากรุะหรอืดอกพิง้คม์อส (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) มีตน้ก าเนิดมาจากทวปี

อเมรกิาตะวนัออกเฉียง เหนือ ดอกไมช้นิดน้ีมหีลายพันธุ ์ทัง้สชีมพูและสขีาว ดอกจะบานที่

พืน้ดนิ ญี่ปุ่ นน ามาปลกูตามรัว้บา้น หรอืตามทีล่าดเอยีง ดจุดงัพรมผนืยักษ์ ในชว่งฤดใูบไม ้

ผลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกบัดอกซากรุะ 

[สถานทีช่มอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

 

กรุป๊ 12-17 ก.ค. 62 /16-21 ก.ค.62  

สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ OISHI PARK (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) นับเป็นจุดชมววิฟูจิ

ที่สวยงามอกีแห่งนึง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับการเดนิชมถนนที่ประดับประดาไปดว้ย

ดอกไมท้ี่มีความยาวประมาณ 350 เมตร พรอ้มชมความงามของภูเขาไฟฟูจ(ิFuji) ที่เป็น

ฉากหลัง โดยสวนน้ีจะปลูกดอกไมส้ลับสับเปลีย่นกันตลอด โดยช่วงกลางเดอืนมถิุนายน

จนถงึเดือนกรกฎาคม จะเป็นช่วงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึง่เต็มไป

ดว้ย ดอกลาเวนเดอร ์(Lavandula) สง่กลิน่หอมไปทั่วทัง้สวน 

 

เดนิทางสู่ เมอืงโตเกยีว (Tokyo) น าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่าน

อสิระและเพลิดเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดจิิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส  ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
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ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 

[B/-/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 

 
 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกดค์่อยให ้

ค าแนะน าท่านในการเดนิทาง เช่นย่านชนิจูกุ (Shinjuku) แหลง่บันเทงิและแหล่งชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดา

แฟชัน่นสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกทุีเ่ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของย่านน้ี ซึง่เป็นหนึง่ในสถานี

ทีค่กึคักทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ในแตล่ะวนัมีผูค้นจ านวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้รกิารสถานีแห่งน้ี 

ทางดา้นตะวันตกย่านน้ีที่เต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในส่วน

ทางดา้นตะวนัออกนัน้คอื คาบูกโิจ (Kabuki-jo) เป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น

เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีรา้นอาหาร

เยอะแยะมากมาย เช่นรา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมสีถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ

ตา่งๆมากมาย เชน่ 

ยา่นฮาราจกูุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 

ไดเวอรว์ติ ีโ้อไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ

ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิ

ท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครื่องเล่นใน

หลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึ

ขวญักับ HAUNTED MANSION บา้นผีสงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญ

ภัยในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูห,์ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S 

ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูที่ท่านชืน่ชอบของ WALT 

DISDEY 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่5 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ เอโดะวนัเดอรแ์ลนด ์ 

[B/-/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกดค์่อยให ้

ค าแนะน าท่านในการเดนิทาง เช่นย่านชนิจูกุ (Shinjuku) แหลง่บันเทงิและแหล่งชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดา

แฟชัน่นสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกทุีเ่ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของย่านน้ี ซึง่เป็นหนึง่ในสถานี

ทีค่กึคักทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ในแตล่ะวนัมีผูค้นจ านวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้รกิารสถานีแห่งน้ี 

ทางดา้นตะวันตกย่านน้ีที่เต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในส่วน

ทางดา้นตะวนัออกนัน้คอื คาบูกโิจ (Kabuki-jo) เป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น

เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีรา้นอาหาร

เยอะแยะมากมาย เช่นรา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมสีถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ

ตา่งๆมากมาย เชน่  

ยา่นฮาราจกูุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 

ไดเวอรว์ติ ีโ้อไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ

ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 

หรือชือ้ทวัรเ์สรมิเอโดะวนัเดอรแ์ลนด ์(Edowonderland) ผูใ้หญ่ท่านละ 1,200 

บาท / เด็ก 700 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง]  

ธมีปารค์ดา้นวฒันธรรมที่น าคณุยอ้นยุคสู่สมัยเอโดะ เพื่อใหค้นทุกผูทุ้กวยัไดส้มัผัสวถิีชวีติ

ของชาวเอโดะในรูปแบบการเรียนรูผ้สานความบันเทิง คุณจะพบกับโรงละคร การจัด

นิทรรศการใหค้วามรู ้กจิกรรมแสนสนุก รา้นอาหารสไตลเ์อโดะ รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ 

และอื่นๆ อีกมากมายภายในหมู่บา้นอันงดงามที่ลอบลอ้มดว้ยทัศนียภาพของภูเขาอัน

สวยงามตะการตาดั่งภาพวาดซึ่งตัง้อยู่ในเขตนิกโก ้พรอ้มทั ้งถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับ

ชาวบา้น บรรดาซามูไร เกอชิา รวมถงึนนิจา ซึง่ภายในเอโดะวันเดอรแ์ลนด ์แบ่งออกเป็น 5 

พืน้ที่หลกั ดังน้ี 1. ถนนเลยีบทิว้ไม ้ทางเดนิเล็กๆ ที่ทอดตรงเขา้สู่เขตเมอืง โอบลอ้มดว้ย

ตน้ไมน้อ้ยใหญ่ 2.เมืองชัน้นอก เมือ่เห็นกงัหันทดน ้า แสดงว่าคณุมาถงึหมู่บา้นแลว้ 3. ย่าน

การคา้ ถนนซึง่เปรียบเหมือนสายโลหติของโอโดะ ที่สองขา้งทางเรียบรายดว้ยรา้นอาหาร 

รา้นคา้ และมุมกจิกรรมแสนสนุก ตืน่ตากบัขบวนพาเหรดหญงิสาวงาม ทีเ่รยีกวา่ โออริัน อัน

เจดิจรัส 4. หมู่บา้นนินจา สัมผัสประสบการณใ์นโลกของ ซโินะบ ิหรือนินจาทีจ่ะท าใหคุ้ณ

ตะลงึ 5. ย่านซามูไร คุณจะไดส้ ารวจส านักงานศาล คุก และบา้นพักซามูไร ซึง่เป็นที่ตัง้

ของพพิธิพัณฑ ์และท่านยังสามารถแปลงโฉมเป็นชาวเอโดะ ดว้ยการสวมใสเ่สือ้ผา้สไตล์

เอโดะ โดยสามารถเลือกเช่าชุดและคาแรคเตอร์ไม่ว่าเด็กหรือผุ ใ้หญ่ที่มีใหเ้ลือก

หลากหลายไดต้ามความตอ้งการ อาท ิสนัตบิาล ซามูไร เจา้หญงิ หรอืแมแ้ตเ่จา้เมอืง สว่น

ชุดที่ไดร้ับความนิยมอย่างมากในกลุ่มเด็กๆ ตอ้งยกใหชุ้ดนินจา และภายในเอโดะยังมี

อาหารสไตลเ์อโดะรสเลสิ ใหท้่านไดเ้ลอืกทานไดอ้ย่างเต็มอิม่ 

 

การเดนิทางโดยรถไฟ 

1. น่ังรถไฟสายโทบุ คนุิงาวะจากสถานีโทบุอาซากซุะ ลงทีส่ถานีคนุิงาวะออนเซ็น แลว้น่ัง

รถบัสจากสถานีอกี 15 ท ีหรอืน่ังแท๊กซีอ่กี 10 นาท ีเพือ่เขา้สูเ่อโดะวนัเดอรแ์ลนด ์

2. น่ังรถไฟสายดว่นพเิศษ คนุิงาวะ จากสถานีรถไฟ JR ชนิจูก ุอเิคะบุคโุระ หรอืโอมยิะ ลง

ทีส่ถานีคนุิงาวะออนเซ็น แลว้น่ังรถบัสจากสถานีอกี 15 ท ีหรอืน่ังแท๊กซีอ่กี 10 นาท ีเพือ่

เขา้สูเ่อโดะวนัเดอรแ์ลนด ์

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ค า่ 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่6 วดัอาซากุสะ – หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้โอไดบะ (กนัด ัม้ยกัษ)์ – ออิอน –สนามบนิ

นารติะ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ[B/-/-] 

[TG677 17.25-21.55] 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวัดที่

เกา่แก่และไดร้ับความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีวอย่างมาก เพราะภายในอารามประดษิฐาน

องคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าที่ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังมี โคมไฟยักษ์ 4.5 

เมตร ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ในนามประตฟู้าค ารณและท่านจะไดส้นุกกับ

การเดนิเลือกดูสนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามิเซะ ซึง่มีรา้นคา้ขายของที่ระลกึ

ตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ  

 

 

ไดเวอร ์ซิต ี้ โอไดบะ (Diver city Odaiba) เมืองแห่งศตวรรษที่ 21 ของมหานคร

โตเกียว ตัง้อยู่ ณ รมิอ่าวโตเกียวจุดชมววิที่สวยงามของสะพานสายรุง้ที่เชือ่ต่อระหว่าง

แผ่นดนิใหม่และแผ่นดนิเก่าที่เกดิจากการถมทะเลขึน้มา อกีทัง้เทพีเสรีภาพที่ตัง้เด่นเป็น

สง่าอีกจุดถ่ายรูปสวยของมหานครโตเกยีว หา้งรา้นที่เรียงรายเชือ่ต่อกันบรเิวณรมิอ่าวน้ี 

รวมทัง้ Divercity ทีม่หีุ่นยนตก์นัดัม้ขนาดใหญ่ยนืตระหง่านอยู่ดา้นหนา้ อกีไฮไลตท์ีต่อ้งมา

เยอืนแห่งมหานครโตเกยีวอกีดว้ย ภายในหา้งเองก็มรีา้นคา้สนิคา้และภัตตาคารหลากหลาย

ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิกนัอย่างเต็มทีอ่กีดว้ย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 

ชอ้ปป้ิงตอ่ที่ ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีม่ีสาขาอยู่ทั่วประเทศญีปุ่่ น มี

รา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้น  เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้่านได ้

เก็บจัดการลสิตข์องฝากมาจากคนทีบ่า้นไดอ้ย่างครบครันเต็มที่ 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางน าท่านเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 

17.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG677 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : TOKYO FUJI สนุก สะกดใจ 6D4N  

โดยสายการบนิไทย  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

16 พ.ค. - 21 พ.ค. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 28,900 8,900 

12 ก.ค. - 17 ก.ค. 62 40,900 40,900 40,900 39,900 29,900 8,900 

16 ก.ค. - 21 ก.ค. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 28,900 8,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

    

7,900 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน
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ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนั

เดนิทาง เท่านัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ



   
   
   

                                                                                                                                                          QE2NRT-TG0070    หนา้ 11 จาก 12 
 

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่วา่จะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้น้ีขึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


