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บินดว้ยสายการบิน JAPAN AIRLINE (JL) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

JL 032 BKK(กรุงเทพ) – HND(โตเกียว) 09.55 – 17.30  

JL 033 HND(โตเกียว) – BKK(กรุงเทพ) 00.05 – 05.05  

** โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ้าหนักไม่เกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ํ้าหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. ** 

DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)                                                      (-/-/-) 

07.00  คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 6 สายการบิน เจแปน 

แอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์R เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 

หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง  

** ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรบัและ

จบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดลุพินิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ** 
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09.55  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN 

AIRLINE เท่ียวบินท่ี JL032 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

 

 

 

 

 

17.30 เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเทา่  

DAY 2      พระใหญค่ามะคุระ - วดักวนอิม – โอชิโนะ ฮคัไค – โกเท็มบะเอาทเ์ล็ท (พิเศษ!! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษ์

ไม่อั้น!! และ อาบนํ้าแร ่ออนเซ็น!!)                                                                            (B/L/D)  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  GREAT BUDDHA OF KAMAKURA พระใหญแ่ห่งคามาคุระ (Daibutsu) เป็นสญัลกัษณข์องเมืองคามาคุระ มี

ความสงูถึง 13.5 เมตร ซ่ึงเป็นรปูป้ันพระท่ีสงูเป็นอนัดบัสองของญ่ีปุ่น รองจากพระใหญ่ท่ีวดัโทไดจิ เมืองนารา 

พระใหญ่แห่งคามาคุระน้ันตั้งอยู่ท่ี วัดโคโตคุอิน ดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมื่อ

ประมาณศตวรรษท่ี 14 และ 15 อาคารของวดัหลายส่วนไดถ้กูพายุไตฝุ่้นทาํลายลง ทาํใหเ้หลือแต่องคพ์ระใหญ่

ตั้งอยูโ่ดยไมไ่ดส้รา้งอาคารข้ึนมาครอบใหม ่

 HASEDERA OF KAMAKURA วดักวนอิมฮาเสะเดอระ เป็นวดัพุทธท่ีมีความสาํคญัในเมืองคามาคุระ ส่ิงศกัด์ิ

สิทธิในวดัน้ีเป็นรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมสีทองท่ีมี 11 หน้า ในแต่ละหน้าจะเป็นรูปเทพธิดา ตัวรูปป้ันทําจากไม้

แกะสลกัมีความสูงถึง 9.18 เมตร ซ่ึงเป็นหน่ึงในรูปป้ันแกะสลกัท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น พ้ืนท่ีของวดัตั้งอยู่บนเนิน

เขา มีสวนญ่ีปุ่น บ่อปลาคารฟ์อยูใ่นบริเวณวดั และท่ีดา้นบนของวดัเป็นท่ีขายอาหาร และเป็นระเบียงยื่นออกไป 

จะมองเห็นววิบา้นเรือนและววิทะเลของเมืองคามาคุระ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 OSHINO HAKKAI โอชิโนะ ฮคัไค บ่อน้ําธรรมชาติกบัความเล่ือมใสศรทัธา ความเชื่อในภเูขาไฟศกัด์ิสิทธ์ิฟจูิ

ยามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภเูขาไฟฟจูีท่ีไหลซึม ลึกลงพื้ นพิภพปฏิบติัการซึมซบั

บริเวณท่ีลุ่มทาํใหเ้กิดน้ําซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดยอ่มน้ําในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นท่ี

สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแหง่น้ีไดร้บัการคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน้ําจากธรรมชาติ ท่ี

ดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมท่ีชาวบา้นนํามาขายระหว่าง

ทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผกัภเูขาท่ีสดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญ่ีปุ่น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 GOTEMBA PERMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท ศนูยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมทั้ง Street Brand 

และ Hi-End Brand ท่ียิง่ใหญ่ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ เชน่ MICHEL KLEIN, MORGAN ,  
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 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 KIDSเป็นตน้ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์ม่อั้น 

พกัท่ี ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา่   

               จากนั้น อิสระใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่นํ้าแร ่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้

แช่นํ้าแรอ่อนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการหมุนเวียน

โลหิตดีข้ึน 

DAY 3      ลานสกี ฟูจเิทน - พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – หมู่บา้นอิยาชิโนะ ซาโตะ– ดปูระดบัไฟท่ี Germen Village –

นาริตะ                                                                                                               (B/L/-)              

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 FUJI TEN สนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นไม้

กระดานเล่ือนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่น

สกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียงและมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจูท่ีิสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน 

ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณเ์คร่ืองเล่นสามารถติดต่อหวัหน้าทวัรล่์วงหน้า ราคาน้ีไมร่วมค่าเช่าอุปกรณเ์คร่ืองเล่น

สกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ข้ึนอยู่กับสภาพ

ภมิูอากาศ)  

 (หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวย  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียน

โปรแกรมทวัรเ์ป็น คาวาฟจูิโกะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็นจุดท่ีชมภเูขาไฟฟจูิไดส้วยงามท่ีสุดในช่วงฤดู

หนาว) 

 EXPERIENC EARTHQUAKE พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว ท่ีจาํลองเร่ืองราวของภเูขาไฟฟจูิ และท่านจะไดส้มัผสักบั

บรรยากาศของการจาํลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบัการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น 

เทคโนโลยี วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ใหท่้าน

อิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 IYASHI NO SATO VILLAGE หมู่บา้นอิยาชิโน ซาโตะ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝัง่ทิศ

ตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ ซ่ึงถกูพายุไตฝุ่้นพดัถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปีไดร้บัการบรูณะข้ึน

ใหม่ใหเ้ป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม 

ลองและซ้ือสินคา้หตัถกรรมแบบดั้งเดิม  ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ท่ีไดร้บัการ

ดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พิพิธภณัฑ ์และแกลเลอร่ี ซ่ึงแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือ

ดั้งเดิมท่ีต่างกนั เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา ธูป และผา้ทอ หรืออาจเขา้ร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชารโ์คล 

และบะหมี่โซบะดว้ยตนเอง ส่วนของพิพิธภณัฑใ์นบา้น ไดแ้ก่ บา้นวาตานาเบะ(Watanabe House)ท่ีจดัแสดง

เกี่ยวกบัชีวิตประจาํวนัของเกษตรกรท่ีเคยใชช้ีวิตอยู่ในแถบน้ี พิพิธภณัฑ์การกดัเซาะและการควบคุมตะกอน

(Erosion and Sediment Control Museum) ท่ีอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มท่ีทาํลายหมู่บา้น และ

เทคนิคการใชป้้องกนัภยัพิบติั บา้นท่ีเหลือจะเป็นอารต์แกลเลอร่ี แสดงงานศิลปะทอ้งถ่ิน รา้นผลิต และสตูดิโอ
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ถ่ายภาพบุคคล ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะไดล้องสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามไูร ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก (ประมาณ 

1000 เยน) นอกจากน้ียงัมีรา้นอาหารตั้งอยูร่อบๆหมูบ่า้นอีกดว้ย (ไมร่วมคา่ชุดกิโมโน) 

 GERMAN VILLAGE หมู่บา้นเยอรมนั Country Farm German Village ภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั 

“เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” ตอ้นรบัวนัคริสตม์าสและวนัปีใหม่ท่ีกาํลงัจะมาถึง การประดบัประดาตกแต่งไฟ

ดว้ยหลอดแอลอีดีกวา่ 2ลา้นดวงในชว่งฤดูหนาวของท่ีน่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัชิบะและถือเป็น “หน่ึงในสามการ

ประดบัประดาไฟท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในภมูภิาคตะวนัออก” อีกดว้ย   

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

พกัท่ี  TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา่   

DAY 4       ตลาดปลาซึกิจ ิ– อาซากุสะ – ชินจกุุ –โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ                                     (B/-/-) 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 TSUKIJI MARKET ตลาดปลาซึกิจ ิเป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดา

ตลาดคา้ส่งท่ีกระจายอยูใ่นโตเกียวน้ัน ตลาดปลาแห่งน้ีนับเป็นท่ีท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรูจ้กักนัดีวา่เป็น

หน่ึงในตลาดปลาท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกวา่ 2000 ตนัต่อวนั คาดวา่จะมี

การยา้ยตลาดแหง่น้ีไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดน้ันมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด 

เป็นตลาดท่ีคึกคักอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุ่งในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขับไปมา รวมทั้ง

รถบรรทุกท่ีใชข้นส่งปลา ทั้งคนซ้ือและคนขายจะดเูร่งรีบ ทาํใหเ้ป็นสเน่หดึ์งดูดนักท่องเท่ียวใหแ้วะเวียนมาเท่ียว

ชม ภายในตลาดน้ันเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซ่ึงมีรา้นคา้ปลีกและรา้นอาหารตั้งเรียงรายเป็น

จาํนวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณท่ีรา้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการประมูลปลาทูน่าท่ีมี

ชื่อเสียงเคร่ืองสาํอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่นไมว่า่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 ASAKUSA TEMPLE นําท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ วัดอาซากุสะ วดัท่ีไดช้ื่อว่าเป็นวดัท่ีมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ และไดร้บัความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหง่หน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิ

มทองคาํท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 

ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ย

อยู่ ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ท่ีมีชื่อว่า “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววิหารท่ี

ประดิษฐานเจา้แมก่วนอิมทองคาํ มีชื่อวา่ ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรา้นคา้ ขายของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ 

มากมาย เชน่ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ี

ระลึก อิสระใหท่้านสามารถเดินไปถ่ายรปูคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด์มารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ท่ี

ริมแมน้ํ่าสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 SHINJUKU ยา่นชินจุกุ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น รา้น

ซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองสําอาง ต่างๆ กันท่ีร้าน 

MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองสาํอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหน้า WHIP FOAM ท่ี

ราคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือให้

ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 



JPN77111 - ทวัรญ่ี์ปุ่น TOKYO FUJI PREMIUM (5วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 5 | P a g e  

MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทk้หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, 

CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้รา้น ABC MART   

 ODAIBA โอไดบะ คือเกาะท่ีสรา้งข้ึนไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดร้บัการ

ปรบัปรุงให ้ชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่มากมาย

แลว้ ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบรูณ์ของพื้ นท่ีสีเขียว ไดเวอรซิ์ต้ี โตเกียว พลาซ่า (Diver 

City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอีกหา้งหน่ึง ท่ีอยูบ่นเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนตก์นัดั้ม ขนาด

เท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูห่นา้หา้ง ใหท่้านไดถ่้ายรปูคู่เป็นท่ีระลึก ในบริเวณหา้งก็จะ

มีรา้นคา้สาํหรบัคอกนัดั้ม อยา่งเช่น กนัดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศการกนัดั้ม ก็

ตอ้งไปท่ี กนัดั้มฟรอนท ์(Gundam Front) ซ่ึงอยูใ่นบริเวณหา้ง ไดเวอรซิ์ต้ี 

 คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว  ประเทศญ่ีปุ่น 

DAY 5      สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภมิู                                                                      (B/-/-) 

00.05  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE 

เท่ียวบินท่ี JL033 ** มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

05.05  เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

****************************************************************** 
** หากลกูคา้ท่านใดท่ีจาํเป็นตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ของ

บริษทั ทกุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 

ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตยีง 

(เดก็อายุไม่เกิน 

12 ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพิ่ม 

ไม่ใชต้ัว๋ 

เครื่องบิน

อตัรา 

ทา่นละ 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 

04  – 08 ธนัวาคม 62 33,889 33,889 33,889 8,000 19,900 

11 – 15 ธนัวาคม 62 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

18 – 22 ธนัวาคม 62 29,899 29,899 29,899 8,000 19,900 

27 – 31 ธนัวาคม 62 43,899 43,899 43,899 8,000 19,900 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมคา่ทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทริป 

ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ทา่น รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีทา่นสามารถให้

มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อน

เดินทางทุกทา่น ที่สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)  

** ทา่นท่ีถือหนงัสือเดนิทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการทอ่งเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่น ไม่จาํเป็นตอ้งยืน่ขอ

วีซ่า โดยสามารถพาํนกัไดไ้ม่เกิน 15 วนั ตอ่ครั้ง **  

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนกัทอ่งเท่ียว ที่ถือหนงัสอืเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนงัสือเดินทาง

ตา่งประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรือ (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เท่ียว ใด เท่ียวหน่ึง

กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งอิงคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอตัรา

คา่บริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน JAPAN AIRLINE อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก. และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ํ้าหนักไม่

เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการ

บิน) ** 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป

เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ทาํหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะต่างๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดินทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้าม
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ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ี

สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน 

และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 15,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 40 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยงัไม่ไดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะตอ้ง

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไป

ตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลกูคา้เดินทางไมไ่ด ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้กอ่นเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้า่ยใดๆในกรณี

ท่ีไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 40 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

 ** ยกเวน้ พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 25-39 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 25 วนั กอ่นวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพเิศษ 
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 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ้่ายการ

ดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจริงสาํหรบัการดาํเนินการจองครั้งแรก ตามจาํนวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีทา่นควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีข้ึนตํา่ อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํา่กว่ากาํหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน 

เพ่ือใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้

ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณี

พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพ่ือยืนยนักบัเจา้หน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั

ฤดกูาล สภาพภมิูอากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่าน้ัน ส่ิงสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบิน

เพ่ือเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทัวร์ เพ่ือใหท้างบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจดัเตรียมล่วงหน้า 

กรณีมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าท่ีหลังจากชาํระเงินกรณีท่ี

ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางใหท้างบริษัทเพื่อใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรือ 7 วนั กอ่นออกเดินทาง 

 อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่าน้ัน หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ท่ีไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ 
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เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้

แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะ

คาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณีท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดร้บับริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษัทไดท้าํการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ย

ไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีจะเกิดขึ้ นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินคา่ทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการ

บิน หรือ เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือทาํหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ี

บริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มลูหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ี

ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบรอ้ย

แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก

กอ่นออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลกูคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุด

ใหท่้านไดนั้ง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไมติ่ดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัท  
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 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

**เม่ือท่านชาํระเงินคา่ทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทั้งหมดน้ี

แลว้** 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  


