
 

TOKYO FUJI ONSEN (5D3N) 

“HND05 TOKYO SAKURA WONDERFUL 

PREMIUM” 

สายการบิน 5 ดาว FULL SERVICE JAPAN 

AIRLINES (JL)  



บินด้วยสายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ (JL) : ขึ้นเครื่องที่

สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

JL 032 BKK(กรุงเทพ) – HND(

โตเกียว) 

09.55 – 17.30  

JL 033 HND(โตเกียว) – BKK(

กรุงเทพ) 

00.05 – 05.05  

** โหลดกระเป๋าสัมภาระนํ้าหนักไม่เกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถือขึ้น

เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1  

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)  (-

/-/-)                                                    

07.00  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู

ทางเข้าที่ 8 สายการบิน  เจแปน แอร์ไลน์  เคาน์เตอร์ R เจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้า

ทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 

เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

เจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

 



 

09.55  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE เที่ยวบินที่ JL032   

** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 

ชั่วโมง ** 

 

 

17.30 เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

ค่ํา อิสระอาหารตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

พักที ่ TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 2  



ศาลเจ้าเมจิ – สวนโยโยงิ – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – โอชิ

โนะฮัคไค  (B/L/D)                            
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) อยู่ไม่ไกลจากสถานีฮาราจูกุ 

ปากทางเข้าเป็นเสาไม้โทริอิขนาดใหญ่ ด้านในมีต้นไม้ใหญ่อยู่เป็นจํานวน

มาก ท่ีนี่จึงร่มรื่นมากทีเดียว ศาลเจ้าเมจิสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเม

จิ และพระราชินีโชเคง ศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าที่มีความสําคัญมากใน

ประเทศญีปุ่น มักมีการจัดงานแต่งงานทีน่ีอยู่บ่อยๆ นักท่องเที่ยวมักมาขอพร

ที่นี่ในวันปีใหม่   

 

สวนโยโยงิต้ังอยู่ในเขตชิบูย่า ท่ีนี่เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อน

ใจ ซ่ึงมีพื้นที่กว้างขวางอันเต็มไปด้วยต้นไม้นับพัน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่ีนี่ก็

กลายเป็นจุดชมดอกซากุระยอดนิยม โดยภายในสวนมีต้นซากุระอยู่

ประมาณ 600 ต้น มีซุ้มอาหาร ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามของดอก

ซากุระ  

(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 

ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  กรณีดอกซากุระไม่

บาน นําท่านอิสระช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ) 



 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบูร้าน NABEZO 

นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium 

Outlets) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand 

ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ เช่น 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 KIDS เป็นต้น 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ํา

ธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟศักดิ์สิทธ์ิฟูจิยาม่า 



กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม 

ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทําให้เกิดน้ําซึมขังขยายวงกว้าง

กลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ําในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม 

ต่อมาในปี ค .ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับ

แหล่งน้ําจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้า

พื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนํามาขายระหว่างทางได้  

ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอ่ืนๆ อีก

มากมาย(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน

เมษายน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พักที ่ ALEXANDER HOTEL FUJI หรือเทียบเท่า  



จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่  ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่ง

ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่น้ําแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะทําให้

ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

 

วันที่ 3  

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี – 

สวนอุเอโนะ – ชินจูกุ         (B/L/-)                                                                                                                                                                                             
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขา

ไฟฟูจิ (Mount Fuji) ต้ังอยู่ระหว่าง จ .ชิซึโอกะ และ จ .ยามานาชิ ภูเขาที่มี

ความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก

ไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมช าติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยัง

ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี 

พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย  



 นําท่านเดินทางขึ้นสู่  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึ้น 

ในกรณีที่อากาศไม่เอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้น

จะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ชําระ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) 

 เม่ือถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและ

วิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธ์ิ เย็น สบาย อิสระ

ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก

ซ้ือสินค้าของที่ระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย

บรรยากาศได้อีกด้วย 

ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ ยังเป็นที่ต้ังของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake 

Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยัง

เป็นที่สําหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือว่ารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ 

ถูกเรียกว่า  “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่น

ออกมา) โดยมีความเช่ือว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และ ยังว่ากันว่า 



ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวาน

ขนาดใหญ่ที่มีน้ําหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซ่ึงในสมัยก่อน

มีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าทําไม

ภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ผู้คนต่างเคารพ บูชาและนิยมมาซ้ือ

เครื่องรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก 

 นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ี

เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เท คโนโลยี 

วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

นําท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสําอางค์ 

อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูปิ้งย่าง  

นําท่านเดินเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ของโตเกียว เป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน ในช่วงของ

ฤดูกาลดอกซากุระ สวนอุเอโนะจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการมา

ชมดอกซากุระ สวนอุเอโนะจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างยาวไปตาม

ทางเดินในสวน มีมากถึง 1,000 กว่าต้น (โดยปกติดอกซากุระจะบาน

ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  กรณีดอกซากุระไม่บาน นําท่านไปยังตลาดอะเม

โยโกะแทน)   



 

 

นําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับ

การช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า 

แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เค รื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่า

จะเป็น KOSE , KANEBO , SK I  I , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค่ํา            อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

พักที ่ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่4   

ตลาดปลาซึกิจิ – คลองเมกุโระ  – โอไดบะ – สนามบิน

ฮาเนดะ  (B/-/-)                         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เป็นตลาดค้าส่งปลา ,ผักและ

ผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค้าส่งที่กระจายอยู่ใน

โตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งนี้นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นที่รู้จักกันดี

ว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เน่ืองจากมีการซ้ือขาย

สินค้าทะเลกว่า 2000 ตันต่อวัน คาดว่าจะ มีการย้ายตลาดแห่งนี้ไปยัง  

Toyos ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมาย

หลายชนิด เป็นตลาดที่คึกคักอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนข้างยุ่งในบาง

ช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขับไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งปลา ท้ังคน

ซ้ือและคนขายจะดูเร่งรีบ ทําให้เป็นสเน่ห์ดึง ดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมา

เที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซ่ึงมีร้านค้า



ปลีกและร้านอาหารต้ังเรียงรายเป็นจํานวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็น

บริเวณที่ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มี

ชื่อเสียง 

 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว  

 นําท่านเดินทางสู่ คลองเมกุโระ (Meguro River) อีกหนึ่งจุดชมซากุระยอด

นิยมของชาวโตเกียว มีต้นซากุระตลอดสองฝ่ังของแม่น้ํา มีทางเดินและที่น่ัง 

เหมือนสวนหย่อมเล็กๆย   าวตลอดแม่น้ําเมกุโระ (โดยปกติดอกซากุระจะบาน

ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีดอกซากุระไม่บาน นําท่าน เดินทางไปวัดอา

ซากุสะแทน) 



   

นําท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้

อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียง

และเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ต้ังอยู่มากมายแล้ว ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ

พื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็น

ห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์

กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ท่ีต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าห้าง 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าสําหรับคอกันดั้ม 

อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศการ

กันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซ่ึงอยู่ในบริเวณห้าง ได

เวอร์ซิต้ี แห่งนี้  

ค่ํา    อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

      ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว  

ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ 5  

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ     (-/-/-) 



00.05  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL033   

** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 

ชั่วโมง ** 

05.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

 

******************************************************************* 

 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ 

2-3 ท่าน  

อัตราท่าน

ละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ป)ี 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ป)ี 

อัตราเด็ก ท่าน

ละ 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

อัตรา ห้อง

ละ 

ไม่ใช้

ตั๋ว

เครื่องบิ

นอัตรา  

ท่านละ 

เดือน มีนาคม 2563 

25-29 มีนาคม 

2563 
35,900 35,900 35,900 7,500 

19,9

00 

26-30 มีนาคม 

2563 35,900 35,900 35,900 7,500 
19,9

00 

  

 ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์

ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้



ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุก

ท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 11,000 

บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)  
 

** ท่านทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการ

ท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่จําเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่

เกิน 15 วัน ต่อครั้ง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทย

เท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียก

เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทย

ประมาณ 3,200 บาท)  

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(Economy Class) รวมถึงค่าภาษ ี

     สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ 

เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยว  

     ใด เที่ยวหนึ่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการ

จองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต๋ัวเครื่องบิน   

     ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการ โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน 

JAPAN AIRLINES อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดย

มีน้ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่



เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนช้ิน แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความ

เหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับ

รถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให้โรงแรมตาม

รายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป

เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย

คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละ

สถานที่ในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุด

ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้

ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุ

ไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  



× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณี พิเศษหาก

สามารถทําได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้

บิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กําหนด 

× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 

15,000 บาท  และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันน้ี 

กรุณาชําระเงินใน 2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความ

ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ น่ัน

หมายถึงว่า กรณีที่มี คิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ 

เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน 

ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจําทุกกรณี่ 

 

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ้นตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หาก

ตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะ

ชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอ่ืน ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง



แผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบินของท่า

อากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหาย

ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ที่ท่าน

เริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิ นเพื่อจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่าน

ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบค รัว (หลาย

ท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่ง

สําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการอ อกบัตร

โดยสาร 

 หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบ

นัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออก

เดินทาง 

 อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่าน

จะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ 



กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมง

เย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.

ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 

เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ 

ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะ

จะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจาก

ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน 

เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะ

คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่ าใช้จ่าย

เพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงิน

คืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  

หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย

สาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บ

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่าน

ชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  



(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้า

หนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอย

แยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสาย

การบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้

ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ

ท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดย

ใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกั บแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัท

เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มี

ค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ต๋ัว

เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๊ป อัตราพิเศษ ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน 

กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม

ที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก  เน่ืองจากการวางแปลนแบบ

ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว 

(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่ คนละช้ันกัน (ไม่ติดกัน

เสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่

ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  



- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้า

จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการ

จลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้ องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง 

หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือ

ว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


