
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 
สนามบินนาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (30 นาที) – หุบเขาโอ
วาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเม่ียมเอาทเ์ลต – แช่ออนเซ็น (Narita Intl’ Airport – Hakone 
– Lake Ashi – Owakudani – Kotemba Premium Outlet – Onsen) 

   
FUJISAN STATION HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

2 
ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก – ป้ิงยา่งบนหินภูเขาไฟ – ไซตามะ – เมือง
โบราณคาวาโกเอะ – กรุงโตเกียว (Fuji 5th – Oshi no Hakkai – Saitama – Kawagoe) 

   
HOTEL KEIHAN ASAKUSA  

หรือเทียบเท่า 

3 
วดัอาซากสุะ – ถนนนาคามิเสะ – ยา่นอุเอโนะ – ถนนอะเมโยโกะ –  
ยา่นชินจูก ุ  (ไม่มีรถบริการ ไกดน์าํเท่ียวโดยรถไฟ) (Asakusa Temple – Nakamise – 
Ueno – Ameyoko Market – Shinjuku) No Car Service Tour guide by train) 

   

4 
วดันาริตะ – ถนนโอโมเตะซงัโดะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (Narita san 
Temple – Omotesando – Narita Intl’ Airport) 

   - 

กําหนดการเดนิทาง : ตั้งแต่ เมษายน –ธันวาคม 2563 
ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป   

 

GROUP & GO JAPAN 

TOKYO – FUJI – KAWAGOE  
4 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
42,900.- 



 

 

วนัแรก  สนามบินนาริตะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (30 นาที) – หุบเขาโอวาคุดานิ –  
                             โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เลต – แช่ออนเซ็น   

...... น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.....   (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน)  

...... น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 สาํคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสดจาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับ  

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
 
 
 
 
 
 
เจา้หนา้ท่ีชูป้ายรับท่ีสนามบิน นาํท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมโดยเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่- อิสึ ท่ีผูม้าเยอืนสามารถช่ืน
ชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไมน้านาพนัธ์ุหลากสีสนัท่ีเบ่งบานตลอดทั้งปีทิวทศัน์ท่ีสวยงามหลากหลาย  
รับประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอัธยาศัย  

บ่าย  นาํท่านเปล่ียนอิริยาบถดว้ยการ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ สัมผสัความงามราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของ
ภูเขาไฟฟูจิท่ีสะทอ้นบนพ้ืนผิวของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) อนัเกิดจากการก่อตวัของลาวาจากภูเขา
ไฟฟูจิ ทาํให้ปิดทางออกของนํ้ าในทะเลสาบ นอกจากน้ีทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็นตาํนานของวดัฮาโกเน่ ซ่ึงปัจจุบนั
จมอยู่ภายใตท้อ้งทะเลสาบ คงเหลือให้เห็นเพียงเสาประตูวดัเท่านั้น เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรือ 
เพื่อบนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั  

 นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อนํ้ าแร่กาํมะถนัซ่ึงมีควนัพวยพุ่งอยูต่ลอดเวลา มีอุณหภูมิสูงซ่ึงสามารถ
ตม้ไข่ให้สุกไดแ้ละไข่ท่ีไดจ้ะมีสีเป็นสีดาํ โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากไดท้านไข่ดาํหน่ึงฟองจะสามารถทาํให้
อายยุนืยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี  ภายในบริเวณมีร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ  
อาทิ สบู่ดาํ,แชมพูดาํ, โฟมลา้งหนา้ดาํ ซ่ึงลว้นเป็นผลิตภณัฑจ์ากกาํมะถนัท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือวา่ช่วยบาํรุงผิวพรรณและ
เส้นผมใหมี้สุขภาพดี 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของญ่ีปุ่น และแบรนดเ์นมชั้นนาํ

ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนัท่ีน่ี ซ่ึงมีร้านคา้แบรนดเ์นมมากวา่ 200 ร้านไม่วา่จะเป็น Gucci, Anna Sui, Armani, Coach, 
Hugo Boss, Prada, Kate Spade Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap ฯลฯ เป็นสถานท่ีท่ีให้คุณชอ้ปป้ิง
ไดอ้ยา่งไม่รู้เบ่ือและเต็มอ่ิมไปกบัวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของบริเวณรอบๆ เอาทเ์ลต็และนอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีร้านอาหาร
และร้านกาแฟอยูห่ลากหลายร้านใหท่้านไดลิ้้มลอง 
อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  FUJISAN STATION HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 หลงัจากนั้นเชิญท่านพกัผอ่นกบัการ “แช่นํ้าแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” (Onsen) ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่นํ้ าแร่

ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ 
 
วนัท่ีสอง             ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เซ็ตป้ิงย่างบนหินภูเขาไฟ – ไซตามะ – เมืองโบราณคาวาโกเอะ – โตเกียว  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทยัและยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลก

แห่งหน่ึง มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร นําท่านขึน้สัมผัสมนต์เสน่ห์และกล่ินอายอย่างใกล้ชิดท่ีช้ัน 5 บนระดบั
ความสูงท่ี 2,500 เมตร (การข้ึนชมข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟตามอธัยาศยั  

 
 

 
 
 
  

 
นาํท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่กลภู้เขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานากา
โกะ ซ่ึงในปี 2013 ภูเขาไฟฟูจิได้รับเลือกให้เป็นมรดก
ทางวฒันธรรมของโลก ท่ีน่ีเองกไ็ดรั้บเลือกในฐานะส่วน
หน่ึงของภูเขาไฟฟูจิดว้ย และเพราะในบริเวณน้ีมีบ่อนํ้ า
ใสๆ  รวมกันกว่า 8 บ่อ  ทําให้คนไทยเราเรียกท่ี น่ีว่า 
"หมู่บา้นนํ้ าใส" นั่นเอง นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้าน
จาํหน่ายของท่ีระลึก ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และ
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ บางร้านยงัขายมนัเทศหวานย่าง 
และแครกเกอร์ขา้วคัว่(osenbei) บนเตาเลก็ๆกลางแจง้ส่งกล่ินหอมชวนใหลิ้้มรสอีกดว้ย 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เซ็ตป้ิงย่างบนหินภูเขาไฟ 
   
 
 
 
 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ  ชมเมืองเก่า ซ้ือขนมโบราณ และตามกล่ินมนัหวานอนัแสนหอมหวนกนัท่ี 

เมืองโบราณคาวาโกเอะ เมืองสุดน่ารักฉายา “ลิตเติ้ลเอโดะ” เดินเล่นชมบรรยากาศยอ้นยุคย่าน Kurazukuri ท่ีมี
โกดงัเก่าแก่ซ่ึงถูกสร้างข้ึนมาตั้งแต่ในสมยัเอโดะเรียงรายกนัยาวตลอดระยะทาง 700 เมตรสมยัก่อนจะเป็นสถานท่ี
เก็บกักเสบียงอาหารเพ่ือส่งไปให้เมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) แต่ในปัจจุบันได้ถูกเปล่ียนเป็นร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกและสถานท่ีท่องเท่ียวอนัมีช่ือเสียงของเมืองคาวาโกเอะ แนะนาํร้านขนมท่ีทาํจาก
มนัหวานสีเหลืองและสีม่วงอนัเป็นผลิตภณัฑข้ึ์นช่ือประหน่ึง OTOP ของเมืองน้ี ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกอยา่งคือ Toki no 
kane หอระฆงัคู่บา้นคู่เมืองของย่านน้ี เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนสมยัเอโดะ โดยสร้างข้ึนมาเพื่อใชตี้บอก
เวลาในสมยัอดีต และในช่วงปีค.ศ 1893 หอระฆงัน้ีถูกไฟไหมจึ้งถูกสร้างข้ึนมาใหม่ใหเ้ราไดช้มกนัในปัจจุบนั  
 
 
 
 

 
 
นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางความเจริญ การเงิน เศรษฐกิจ 
การคมนาคม และแสงสีความบนัเทิงทุกรูปแบบ  
อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HOTEL KEIHAN ASAKUSA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม วดัอาซากุสะ–ถนนนากามิเสะ–ย่านอุเอโนะ –ถนนอะเมโยโกะ – ย่านชินจูกุ (ไม่มีรถบริการ ไกด์นําเท่ียวโดยรถไฟ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 ไกด์นําท่านท่องเท่ียวในกรุงโตเกียวโดยรถไฟ  (ไม่มีรถบริการ)  

นาํท่านสู่ วัดอาซากุสะ วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องคเ์จา้แม่กวนอิม” ท่ีเป็นทอง
สัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ”์  ท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี หรือจะเลือกเดิน
ท่ี “ถนนนาคามิเสะ” ชมและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึก สินคา้พ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของ
เคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้  หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์



 

 

ญ่ีปุ่นตามอธัยาศยันอกจากนั้นท่านยงัสามารถถ่ายรูปโดยมี “โตเกียวสกายทรี” เป็นฉากหลงัไดจ้ากภายในวดัน้ีดว้ย   
 
 
 
 
 
นาํท่านสู่ ย่านอุเอโนะ แหล่งท่องเที่ยวทรงเสน่ห์ที่สามารถสัมผสักบัธรรมชาติอย่างสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่เป็นแล่งชมวากุระช่ือดงัในช่วงฤดุใบไมผ้ลิ แถมยงัอบอวลไปด้วยกล่ินอาย 

 แห่งวฒันธรรมอย่างพิพิธภณัฑ์ศิลปะและพิพิธภณัฑ์สถานอีกด้วย ท่ีน่ีมีทั้งถนนร้านคา้สุดคึกคกัและแหล่ง
สัมผสัศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่น  ทาํให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดครึกคร้ืนที่ไม่ว ่าใครก็
สามารถเพลิดเพลินได้ไม่มีเบ่ือ เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ถนนอะเมโยโกะ เป็นแหล่งชอปป้ิงในยา่น 
Ueno ท่ีละลายทรัพยน์กัท่องเท่ียวไดดี้ ลกัษณะร้านในตลาด Ameyoko จะเป็นตึกแถวสองขา้งทางเดิน ขนานคู่ไป
กับรางรถไฟ JR สาย Yamanote Line ยาวไปประมาณ 500 เมตร มีของขายมากมาย มีทั้ งร้านขายอาหารสด 
อาหารแห้ง ผลไม ้เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ ร้านขายเคร่ืองสําอาง ของใช ้ร้านอาหาร ขนม และร้านคา้อีก
สารพดั รวมกนักวา่ 400 ร้าน เรียกวา่เป็นแหล่งรวมของถูกท่ีตอ้งมาแวะชอ้ปป้ิงกนัท่ีน่ี  

 
 

 
  
 
 

ช้อปป้ิง ย่านชินจูกุ ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของโตเกียว ศูนยร์วมร้านคา้หลากสไตล์อย่างเช่น ร้าน 100 เยน  
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมดงั อุปกรณ์อีเลคทรอนิค 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ดงัของ
ญ่ีปุ่น ไม่วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II เป็นตน้ 
อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอัธยาศัย  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL KEIHAN ASAKUSA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี  วดันาริตะ – ย่านโอโมเตะซังโดะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ เป็นวดัขนาดใหญ่ประจาํเมืองนาริตะ จงัหวดัชิบะ ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.940 ภายใน
วดัมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีกวา้งขวาง เช่น วิหารกลาง เป็นสถานท่ีประดิษฐานองค์ฟุโดเมียวโอ 
และส่ีเทพผูย้ิ่งใหญ่ สองฝั่งซ้ายขวาประดบัด้วยภาพมนัดาลาแห่งเฮเซ และเป็นสถานที่ประกอบพิธีสําคญั 



 

 

และเจดีย์สามช้ัน (สมบตัิทางวฒันธรรมที่สําคญัของชาติ) สร้างเสร็จในปี 1712 สูง 25 เมตร นอกจากนั้น
ถนนทางเขา้วดัยงัเรียงรายไปดว้ยอาคารและร้านคา้เก่าแก่ เรียกว่า โอโมเตะซังโดะ มีร้านท่ีแนะนาํให้ท่านไดล้อง
แวะลองชิม อาทิ ร้านฮายาชิดะ โนะ โอเซ็มเบ้ ร้านเซ็มเบเ้ก่าแก่ของถนนซันโดแห่งน้ี เปิดมาตั้งแต่ปี 1912 
เซ็มเบที้่น่ีทาํด้วยมือลว้นๆ มีให้เลือกซ้ือไปเป็นของฝากกว่า 30 รสชาด ร้านขา้วหน้าปลาไหลคาวะโทโยะ 
ร้านเก่าแก่ท่ีเปิดมาตั้งแต่ปี 1910 และมีร้านขายของฝากสไตล์ญ่ีปุ่น เส้ือยืดลายญ่ีปุ่น ชุดยูคาตะ กระเป๋า ถุง
เทา้ ตะเกียบ ไปจนถึงของประดบัตกแต่งอย่างกระด่ิงลม ตุ๊กตาแมวกวกั ตุ๊กตาญ่ีปุ่น และอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 

...... น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน......   (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

...... น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
********************** ขอบคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ/ท่าน 

เดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน   

กําหนดการเดนิทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 5 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

ช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2563 42,900.- 38,900.- 7,500.- 

**หากเดนิทางตรงกับวนัเสาร์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 1,000 บาท 
**กรณีวนัท่ี 3 เปล่ียนจากเดนิทางโดยรถไฟเป็นเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เพิม่อีกท่านละ 3,000 บาทต่อท่าน 
 
อัตรานีร้วม  
 ค่าบริการ Private Tour ค่ารถยนต์ส่วนตัว (Toyota Alphard) พร้อมคนขับพูดไทย (Driver Guide) นําเท่ียวตามระบุใน

รายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีนํ้ามนั / ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าญ่ีปุ่น (กรณีตอ้งยืน่วีซ่า)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร) 
 
 
ข้อควรทราบ :  
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
 บริการ Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย  มีคนขบัรถพดูไทย (Driver Guide) 
 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถของ

ท่านและทีมฯ 



 

 

 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน 
 การใชร้ถในการรับส่งสนามบินและวนัท่ีท่องเท่ียว จะใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารเท่านั้น หากตอ้งการเดินทาง

นอกเหนือจากเส้นทางดงักล่าวตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบก่อนการเดินทาง  
 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป กรณีจาํนวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีกาํหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี เพ่ือ

เสนอราคาอีกคร้ัง 
 สาํหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนทาํการออกตัว๋ ก่อน

ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การสํารองท่ีน่ังและชําระเงิน 
 ยืนยนัการสํารองท่ีน่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง  
 ชาํระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการสาํรอง 
 กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินชาํระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชาํระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
 หลงัจากสํารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพื่อดาํเนินการยืน่ขอวีซ่า (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวีซ่า) 
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้าํระเงินมดัจาํในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 



 

 

 อน่ึงเม่ือท่านไดย้นืยนัใหท้างบริษทัฯ กระทาํการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยนืยนัการสาํรองหอ้งพกัใหก้บัโรงแรมแลว้หากมีการ
เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถทาํรีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันดต์ามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 
วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จาํนวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่
อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลงจอง
ทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งชาํระ

ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 


