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 19.00 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย/เจแปนแอร์ไลน์ เจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอิน
และสัมภำระในกำรเดินทำง  

 
 22.45 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย/เจแปนแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TG/JL 
  

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนินำรีตะ - - - - 

2 สนำมบินฮำเนดะ– ภูเขำไฟฟูจ ิช้ัน 5  –ล่องเรือทะเลสำบคำวำคูจโิกะ  - - 

 

 FUJI VIEW 

3 เจดย์ีเชรูโตะ – นั่งกระเช้ำคำจคิำจ ิ– ชินจูก-ุ OMAKASE    Excel Tokyo 

4 Disneyland-อสิระอำหำรกลำงวนั- TEPPANYAKI  -  Excel Tokyo 

5  วดัอำซะกสุะ – Shabu/Suki-โอไดบะ - YAKINIKU   
 
Excel Tokyo 

6  วดันำรีตะ-ข้ำวหน้ำปลำไหล-ห้ำงออิอน 
 

  - - 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบินนำรีตะ - - - 



  
8.00 น.   เดินทางถึง สนำมบินนำรีตะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่าน่า่นั้นนอนนาารอรจคนนเัาาเ อืนงละะศุะาาาร 
 

ภูเขำไฟฟูจิ ช้ัน 5 ภูเัาไฟท่ีไดาชอ่นจา่เป็นภูเัาไฟท่ีศา้ด์ิสิทธ์ิ ละะ สจยงาืท่ีสุดในโะา ซ่ึงนบ้จา่  
เป็นส้ญะา้ษณ์ันงประเทศญ่ีปุ่น ืีนจาืสูงถึง 3,776 เือร (12,388 ฟุอ) รนบ ๆ ภูเัาฟูคิ เอ็ืไป
ดาจยธรรืชาอินน้งดงาื ละะเป็นนุทยานลห่งชาอิฟูคิฮะโาะเนะนิซุ ืีทะเะสาบ 5 ลห่ง ไดาลา่  ย ะ
ืะนะาะโาะ นะจะงุคิโาะ โืโอสุโาะ โชคินโาะ ไซโาา ละะืีนนนเซนหะายลห่งน าท่านส้ื่ส้าบ้
นจาืงาืันงภูเัาไฟฟูคิช้นน 5 บนระดบ้นจาืสูงท่ี 2,500 เือร 
(ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศหำกอำกำศไม่เอือ้อ ำนวย น ำท่ำนชมวิวสวยงำมด้ำนล่ำงเพ่ือควำมปลอดภัย
ของทุกท่ำนเป็นส ำคัญ) 

         เทีย่ง              รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบคำวำกูจิโกะ เป็นทะเะสาบท่ี
เดินทางไปถึงไดาง่ายท่ีสุดในบรรดา 5 ทะเะสาบรนบภูเัาไฟ
ฟูคิ ซ่ึงืีาารเชอ่นือ่นคาาโอเาียจดาจยรถไฟ ละะรถบส้ พอนนท่ี
บริเจณชายฝ่้งทิศอะจน้นนาันงทะเะสาบเป็นท่ีพา้ ละะ
นนนเซนท่ีสาืารถืนงเห็นจิจภูเัาไฟฟูคิท่ีสจยงาืไดานยา่ง
ชด้เคน 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตคำรโรงแรม 
 น ำท่ำนสู่ทีพ่กั FUJI VIEW ห้องพกัมองเห็นววิภูเขำไฟฟ้ำฟูจิ * ขึน้อยู่ทีส่ภำพอำกำศในช่วงน้ัน  

ด้วย 
 

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

เจดีย์เชรูโตะ เป็นเคดีย์หาาช้นนบนเนินเัาท่ีสาืารถืนงเห็นเ อืนงฟูคิโยชิดะละะภูเัาไฟฟูคิใน
ระยะไาะไดานย่างชด้เคนละะงดงาื เคดียนี์นอ้นงนยู่บนศาะเคาานารานุระเซนเาน ซ่ึงถูาสราางัึนนเพอ่น
ระะึาถึงส้นอิภาพปี 1963 ซ่ึงคาาอจ้นานารหะา้ันงศาะเคาาอานงัึนนบน้ไดไปเาอนบ 400 ั้นน ท่านคะ
ไดาชืทศ้นียภาพนน้สจยงาืันงภูเัาไฟฟูคิร่จืาบ้เคดียห์าาช้นน 

น าท่านน้ง่ กระเช้ำคำจิคำจิภูเขำเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เือร เชอ่นือ่น
ชายฝ่้งอะจน้นนาันงทะเะสาบนาจาาูคิโาะ าบ้ดาดฟาาชืจิจใาะายนดภูเัาเทนโค(Mount Tenjo) 
สูงประืาณ 1,000 เือรเหนอนระดบ้น นาทะเะท่ีืีทศ้นียภาพนน้งดงาืันงทะเะสาบดาานะ่างรจืาบ้
ภูเัาไฟฟูคิ น้าท่นงเท่ียจท่ีอานงาารนจาืทาาทาย ืีเสานทางเดินป่าคาาดาดฟาาชืจิจะงเนินไปยง้
สถานีาระเชาาดาานะ่าง ใชาเจะา 30 นาที 

วนัที ่2 สนำมบินนำรีตะ– ภูเขำไฟฟูจิ ช้ัน 5  –  
– ล่องเรือทะเลสำบคำวำคูจิโกะ – 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

วนัที ่3         เจดีย์เชรูโตะ – น่ังกระเช้ำคำจิคำจิ – ชินจูก-ุ OMAKASE เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
ย่ำนช้อปป้ิงชินจูกุใหาท่านนิสระละะเพะิดเพะินาบ้าารชานปปิน งสินนาาืาาืายละะ เนรอ่นงใชาไฟฟาา 
าะานงถ่ายรูปดิคิอนะ นาฬิาา เนรอ่นงเะ่นเาืส์ หรอนสินนาาท่ีคะเนาใคนุณู่ าหญิงดาจย าระเป๋า รนงเทาา 
เสอน น่าา  ลบรนด์เนื เสอน น่าาลฟช้่นส าหร้บจย้รุ่น เนรอ่ นงส านางยี่หานด้งันงญ่ีปุ่นไื่จ่าคะเป็น 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO ละะนอ่นๆ 

 
ค ่ำ                                       น ำท่ำนรับประทำน  มิชลิน OMAKASE ร้ำนดัง ทีม่ีสไตส์กำรรับประทำนอำหำรแบบ ตำมใจเชฟ  

                     เซฟจะเป็นผู้เลือกให้ว่ำแต่ละท่ำนเหมำะกบัเมนูสไตส์ไหน  ข้อดี คือ เชฟจะปรุงอำหำรจำกวตัถุดิบ
ทีด่ีทีสุ่ดซ่ึงมีอยู่ในวันน้ัน  

 
*หมำยเหตุ ร้ำนมิชลนิ OMAKASE ร้ำนทีเ่รำจะท ำกำรจองให้น้ัน จะเป็นร้ำนทีม่ีที่น่ังเพยีง 7 ที่
น่ัง หำกจ ำนวนท่ำนมำกกว่ำน้ันจะจองยำกมำก แต่ทำงเรำสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจอง
ให้ลูกค้ำได้* 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  Excel Tokyo 

เช้ำ                  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 เชิญท่านพบาบ้นจาืนะง้าารซ่ึงเอ็ืไปดาจยเสน่ห์ลห่งอ านานละะคินอนาาารันงาาร่คญภย้ ใชา
ทุนในาารา่นสราาง 600 ะาานเยน โดยาารถืทะเะ ท่านคะไดาพบส้ื่ส้าบ้เนรอ่ นงเะ่นในหะาย
รูปลบบ เช่น ทาาทายนจาืืน้ส์เห อืนนนยู่ในนจาาศไปาบ้ SPACE MOUTAIN, ระทึาัจญ้าบ้ 
HAUNTED MANSION บาาน่ีสิง, ออ่นเอานาบ้ SPLASH MOUNTAIN, น้ง่เรอน่คญภย้ในป่าาบ้ 
JUNGLE CRUISE, เท่ียจบาานหืีพูห์, อะะุยนจาาศไปาบ้ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เัาาไปนยูใ่นโะาลห่งคินอนาาาราบ้าาร์อูนท่ีท่านชอ่นชนบันง WALT DISDEY  
 
       

 
  

วนัที ่4 Disneyland–อสิระอำหำรกลำงวนั- TEPPANYAKI  เช้ำ - เยน็ 



                                                                                 
   เทีย่ง                            เพ่ือให้ท่ำนได้สนุกสนำนอย่ำงเต็มทีจึ่งไม่มีบริกำรอำหำรกลำงวนั 
                                                     อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย  

   ค ่ำ                                              รับประทำนอำหำรค ่ำ เมนูมิชลนิ TEPPANYAKI  
                                           เน้ือย่ำงสไตล์ญีปุ่่น โดยมีเชฟค่อยท ำและเสริฟให้          
                                           ท่ำนรับประทำน         

                                 น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  Excel Tokyo 
 

            เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 คาาน้น นน าท่านเดินทางสู่ วัดอำซำกุซะ  น้นนนน หรอ นจด้เซนโซคิ จด้ท่ีืีช่ีนเสียงันงเ อืนง
 โอเาียจ ืีะา้ษณะโดดเด่นโดยืีประอูทางเัาาช้นนนนาท่ีเรียาจ่า Kaminarimon (ประอูเทพเคาา
สายฟาา) าะางประอู ืีโนืไฟสีลดงันาดใหญ่ลัจนนยู่ ืีรูปลาะสะา้เทพเคาาสายฟาาละะเทพเคาา
สายะืท าหนาาท่ีเป็นทจารบาะ นยู่สนงัาางประอู คาาประอูช้นนนนาสู่ประอูหะา้ดาานในจด้  เป็น
ถนนนจาืยาจประืาณ  200 เือร  เรียาจา่ Nakamise สนงัาางทางืีราานัายันงพอนนเ อืนงันงญ่ีปุ่น 
นาทิ ชุดยูาะอะ พด้ ดาบซาืุไร ันงเะ่น ลืจาจา้ เนรอ่นงะาง ันงท่ีระะึาันงญ่ีปุ่นทุาชนิด ันื
ญ่ีปุ่น ไนศรีื ละะนีาืาืาย ละะเ อื่น่่านประอูหะา้ Hozomon เัาาืาา็คะถึงะานดาานหนาา อรง
าะางะานคะืีาระถางธูปป้านยู ่ัาางาระถางืีท่ีะาาง อืนนะาายาบ้จา่ใหาช าระร่างาายใหา บริสุทธ์ิ า่นน
ไหจาพระ ละะเ อื่นคุดธูปละาจ นนญ่ีปุ่นืา้คะเนา อืนาจา้นจน้ธูปเัาาหาอจ้ ดาจยเชอ่นจ่าคะช่จยใหา
สุัภาพลัง็ลรงสอิป้ญญาดี, เงินทนงไหะเัาาาระเป๋า คาาน้นนา็ืุ่งหนาาสู่นาราืหะา้ท่ีโน่น่าละะสงบ
เงียบ ดาานัาางนาราืเป็นเคดีย ์5 ช้นน ละะศาะเคาาซ่ึงสราางัึนนโดย โชาุนโอาุาาจ่า นิเนืิทซึ ใน
ศอจรรษท่ี 17 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั บริกำรท่ำนด้วย ชำบู ชำบู แท้ฉบับญีปุ่่น สัมผสักำรรับประทำน ชำบู   
                                                      ชำบู แบบคนญีปุ่่น มีเน้ือหมู เน้ือววั ผกัสดต่ำงๆ เสริฟพร้อม น ำ้จิม้ชำบูแท้ๆ โดยร้ำนนีต้ั้งอยู่ใจ 
                                                      กลำงย่ำนชิบูย่ำ 

  
ไดาเจะานน้สืนจรน าท่านสู่ โอไดบะ ลหะ่งชานปปิน งท่ีืีชอ่นเสียงนีาลห่งันงเ อืนงโอเาียจใหาท่านไดา 
ถ่ายรูปชืจจิทิจทศ้น์นน้สจยงาืันงโอเาียจเบย ์ละะสะพานเรนโบจ ์ส้ญะา้ษณ์นน้โดดเด่นันง 
เ อืนงโอเาียจ 

วนัที ่5 วดัอำซะกุสะ – SHABU/SUKI- โอไดบะ– YAKINIKU 
 

เช้ำ เทีย่ง - 



ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ เมนูมิชลนิ YAKINIKU ป้ิงย่ำงสไตส์ญีปุ่่นทีใ่ห้เน้ือววัสำยพนัธ์ุดี รวมถึงเน้ือ
หมู  และผกั โดยย่ำงบนตระแกงย่ำงทีไ่ด้รับควำมร้อนโดยตรงจำกถ่ำน 

   
 
 

       
 
 น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  Excel Tokyo 

เช้ำ                           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

วดันำริตะซัน (Narita-san Temple)  เป็นจด้พุทธท่ีอ้นงนยูใ่นเ อืนงนาริอะ คง้หจด้คิบะ ประเทศญ่ีปุ่นจด้นีน
เป็นหน่ึงใน จด้ท่ีเป็นท่ีรูาคา้ืาาท่ีสุดในภูืิภานนน้โอ      ละะค านจนู่ าื าเยีย่ืชืในช่จงเทศาาะปีใหื่า็
เป็นรนงเพียงศาะเคาาเืคิในารุงโอเาียจเท่าน้นน บริเจณจด้เป็นท่ีอ้นงันงประอูหะา้ ทางเดินบน้ไดัึนนสู่
นานารหะา้ เคดียห์าาช้นนหน่ึงนู่ สจนหยน่ืท่ีืีสระน นาันาดใหญ่ รจืท้นงบริเจณส าหร้บเะีนยงส้อจน์านารหะา้
เป็นสถานท่ีส าหร้บส้าาาระบูชา ภายในา่นสราางดาจยสถาป้อยารรืพุทธลบบนินเดีย โดยยง้นงเนาะา้ษณ์
ันงศิะปะลบบญ่ีปุ่นเนาไจา 

เทีย่ง                                   รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนู ข้ำวหน้ำปลำไหล 

  ให้ท่ำนได้สัมผสัรสชำติปลำไหล  รำดซอสแบบสไตส์ญีปุ่่นแท้ 
 

 คาาน้นนลจะใหาท่านไดาะะะายเงินเยน ณ ลหะ่งช๊นปปิน ง ห้ำงอิออน  
พลำซ่ำ (AEON)  ท่ีลห่งนีน เป็น       หาางสรรพสินนาาลหะ่งใหญ่รจบรจื
สินนาาหะาาหะายชนิดรนใหาท่านเะอนา ซอนน นาทิ เสอน น่าาลฟช้น่น าสืย้ 
าระเป๋ารนงเทาา เนรอ่ นงส านางันงท่ีระะึา เนรอ่ นงใชาไฟฟาา นุปาร
นิเะ็นทรนนินส์  ละะยง้ืีราาน 100 เยน ซ่ึงันงในราานคะืีรานาเดียจ
เท่าน้นน นอนรานา 100 เยน ใหาท่านไดาเะอนาซอนนหาันงฝาาา่นนัึนนเนรอ่นง
าะบ้สู่ารุงเทพฯ ไดาเจะานน้สืนจร  
น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำรีตะเพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 
นนาเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียจบินท่ี TG /JL 
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสจส้ดิภาพ พรานืนจาืประทบ้ใค 

 
 
 
 
 

วนัที ่6 วดันำรีตะ-ข้ำวหน้ำปลำไหล-ห้ำงออิอน เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

 
21-26 มกรำคม 2562 

 
150,000 - - 18,000 - 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ  รำคำ  18,000 บำท  (ไม่มเีตียง) 
***หมำยเหตุ     รำคำส ำหรับ Private Group 5 ท่ำน  + Infant 1 ท่ำน 

***เดินทำงเดือน มกรำคม 2562 
 

 
 
 
 น่าอ้จ๋เนรอ่นงบินไป – าะบ้ ช้นนทศ้นาครอาืเสานทางรายาารท่ีระบุเท่าน้นน 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำยกำร

บินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 น่าภาษีสนาืบินทุาลห่งอาืรายาารท่ีระบุเท่าน้นน  
 น่าพาหนะร้บส่งอาืรายาารน าเท่ียจท่ีระบุเท่าน้นน   
 น่าโรงลรืหานงพา้ 2 ท่านอ่นหานงอาืรายาารท่ีระบุเท่าน้นน     
 น่านาหาร เนรอ่นงดอ่ือาืรายาารท่ีระบุเท่าน้นน       
 น่าเัาาชืสถานท่ีอ่างๆ อาืรายาารท่ีระบุเท่าน้นน 
 น่าันาระเป๋าเดินทางท่านะะ 1 ใบน นาหนา้ไื่เาิน 40 าา. 
 น่าประาน้นุบอิ้เหอุนุาื นรนงในจงเงินท่านะะ 1,000,000 บาท 

(หืายเหอุ...นาย ุ6 เดอนน – ไื่ถึง 1 ปี ละะ นาย ุ76-85 ปี น่าประาน้นุบอิ้เหอุนุาื นรนงในจงเงิน 
ท่านะะ  500,000 บาท ...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 น่าธรรืเนียืาารยอน่จซ่ีาเัาาประเทศญ่ีปุ่น 
 น่าท าหนง้สอนเดินทาง หรอนพาสปนร์อ   
       น่าใชาค่ายส่จนอจ้นนาเหนอนในรายาาร เช่น น่าโทรศพ้ท,์ น่าซา้รีด, น่าเนรอ่นงดอ่ืละะนาหารท่ีส้่งเพิ่ืเอิืคาา 
 รายาารท่ีทางบริษท้ฯ คด้ใหา เป็นอาน   
 น่าน นาหนา้าระเป๋าเดินทางในารณีน นาหนา้เาินาจา่สายาารบินา าหนด นอน 20 าิโะาร้ือ่นท่าน 
 น่าธรรืเนียืในาารยอน่ใบนนุญาอส าหร้บนนอ่างดาาจท่ีาะบ้เัาาประเทศ 
 น่าภาษีน นาืน้ท่ีทางสายาารบินืีาารเรียาเา็บเพิ่ืเอิื หรอนืีาารเปะ่ียนลปะงาะทน้หน้ 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 
 

 
 
 
 

เ อื่นท่านท าาารคนงทจ้ร์าบ้ทางบริษท้ฯ ทางบริษท้ฯ ันเรียาเา็บืด้ค าน่าทจ้ร์ท่านะะ  50,000 บาท (ัึนนนยูา่บ้ช่จงเจะาท่ี
เดินทาง หรอนาฎันงสายาารบิน)  ส่จนท่ีเหะอนอานงช าระท้นงหืดา่นนาารเดินทางนยา่งนานย 21 จน้ท าาาร  

*** เน่ืองจำกเป็นกรุ๊ปเหมำ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลกิทวัร์ และกำรคืนเงินมัดจ ำทั้งหมดหำกมีกำรยกเลิก 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ู่ าโดยสารคะอานงเดินทางไป-าะบ้พรานืาน้ หาาอานงาารเะอ่นนจน้เดินทางาะบ้ ท่านคะอานงช าระ

น่าใชาค่ายส่จนอ่างท่ีสายาารบิน ละะบริษท้ทจ้ร์เรียาเา็บ ละะกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายาารบินเป็นู่ าา  าหนด ซ่ึงทางบริษท้
ฯ ไื่สาืารถเัาาไปลทราลซงไดา ละะในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ละะไดาด าเนินาารนนาอ้จ๋เนรอ่นงบินไปละาจ (ารณีอ้จ๋ REFUND ไดา) 
ู่ าเดินทางอานงรน REFUND อาืระบบันงสายาารบินเท่าน้นน  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เนอ่นงคาาาารจางลปะนลบบหานงพา้ันงลอ่ะะโรงลรืลอาอ่างาน้ คึงนาคท าใหาหานงพา้ลบบหานงเด่ียจ (Single) ละะหานงนู่ 
(Twin / Double) ละะ หานงพา้ลบบ 3 ท่าน / 3 เอียง (Triple Room) หานงพา้นาคคะไื่อิดาน้ 
  ารณีืีงานคด้ประชุืนานาชาอิ ( Trade Fair) เป็น่ะใหาน่าโรงลรืสูงัึนนืาา ละะหานงพา้ในเ อืนงเอ็ื  บริษท้ฯ ันสงจนสิทธ์ิ 
ในาารปร้บเปะ่ียน หรอนยาายเ อืนงเพอ่นใหาเาิดนจาืเหืาะสื 
 
 



 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหร้บน น าหนา้ันงส้ืภาระท่ีทางสายาารบินนนุญาอใหาบรรทุาใอาทานงเนรอ่นงบิน นอน 40 าิโะาร้ื (ส าหร้บู่ าโดยสารช้นน
ธุราิค / Business Class Passenger) าารเรียาน่าระจางน น าหนา้เพิ่ืเป็นสิทธิันงสายาารบินท่ีท่านไื่นาคปฏิเสธไดา (ท่านอานงช าระใน
ส่จนท่ีโดนเรียาเา็บเพิ่ื) 
    ส าหร้บาระเป๋าส้ืภาระท่ีทางสายาารบินนนุญาอใหาน าัึนนเนรอ่นงไดา อานงืีน นาหนา้ไื่เาิน 7 าิโะาร้ื ละะืีนจาืาจาาง+ยาจ+
สูง ไื่เาิน 115 เซนอิเือร หรอน 25 เซนอิเือร (9.75 นินจ) x 56 เซนอิเือร (21.5 นินจ) x 46 เซนอิเือร (18 นินจ)  
   ารณีท่ีอานงืีบินดาจยสายาารบินภายในประเทศ น น าหนา้ันงาระเป๋านาคคะถูาา าหนดใหาอ ่าาจา่ืาอรฐานไดา ท้นงนีน ัึนนนยูา่บ้
ัานา าหนดันงลอ่ะะสายาารบิน  ทางบริษท้ฯ ันสงจนสิทธ์ิไื่ร้บภาระส่จนันงน่าใชาค่ายท่ีส้ืภาระน น าหนา้เาิน (ท่านอานงช าระใน
ส่จนท่ีโดนเรียาเา็บเพิ่ื) 
   ทางบริษท้ฯ ไม่รับผดิชอบ ารณีเาิดาารสูญเสีย, สูญหายันงาระเป๋า ละะส้ืภาระันงู่ าโดยสาร  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนอ่นงคาานจาืะ่าชาาันงสายาารบิน โรงลรื ท่ีพา้ าารคราคร เหอุาารณ์

ทางาารเ อืนง าารนด้หยุดงาน าารา่นคะาคะ นุบอิ้เหอุ สภาพนาาาศ ภย้ธรรืชาอิ จาอภย้ นน้นีภย้ หรอนไื่จา่คะดาจยสาเหอุ
ใดๆ า็อาื (ซ่ึงเป็นเหอุาารณ์ท่ีเหนอนาารนจบนุืคาาทางบริษท้ทจ้ร์ฯ) โดยทางบริษท้คะน านึงถึงนจาืปะนดภย้ันงะูานาา
เป็นส านญ้ 

2. หาาท่านยาเะิาทจ้ร์ เนอ่นงคาาเหอุาารณ์นจาืไื่สงบทางาารเ อืนง สายาารบิน สภาพนาาาศ ภย้ธรรืชาอิ จาอภย้ นน้นีภย้  
ท้นงๆ ท่ีสายาารบิน หรอนในส่จนันงาารบริาารทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่นงเท่ียจ ยง้นงใหาบริาารนยูเ่ป็นปาอิ ทางบริษท้ฯ 
ันสงจนสิทธ์ิในาารไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หาาสถานท่ีท่นงเท่ียจใดท่ีไื่สาืารถเัาาชืไดาไื่จ่าดาจยสาเหอุใดา็อาื ทางบริษท้ันสงจนสิทธ์ิในาารไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เนอ่นงคาาทางบริษท้ไดาท าาารคนงละะถูาเา็บน่าใชาค่ายไปละาจ 

4. บริษท้ฯ คะไม่รับผดิชอบ และ ันสงจนสิทธ์ิในาาร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในารณีดง้นีน  
** ารณีท่ีานงอรจคนนเัาาเ อืนง หาาืู่ าเดินทาง เดินทาง เนอ่นงคาาืีส่ิง่ิดาฎหืาย หรอนส่ิงันงหาาืน าเัาาประเทศ  เนาสาร
เดินทางไื่ถูาอานง หรอนนจาืประพฤอิส่นไปในทางเสอ่นืเสียดาจยเหอุ่ะใดๆ า็อาืท่ีทางานงอรจคนนเัาาเ อืนงหาาืเดินทาง  
** ารณีท่ีสถานทูองดนนาจซ่ีา นน้สอบเนอ่นงืาคาาอจู้่ าโดยสารเนง  
** ารณีท่ีานงอรจคนนเัาาเ อืนงันงประเทศไทยงดนนาเนาสารเัาาเ อืนง ใหาาบ้ชาจอ่างชาอิ หรอน นนอ่างดาาจท่ีพ  านา้นยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว) 


