
 

TOKYO LAVENDER (5D3N) 

“HND01 TOKYO LAVENDER ไฮโซ โกเ้ก”๋ 

สายการบนิ 5 ดาว FULL SERVICE JAPAN AIRLINES (JL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บนิดว้ยสายการบนิ เจแปน แอรไ์ลน ์(JL) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 

JL 032 BKK(กรงุเทพ) – HND(โตเกยีว) 09.55 – 17.30  

JL 033 HND(โตเกยีว) – BKK(กรงุเทพ) 00.05 – 05.05  

** โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถอืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 



 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ – สนามบนิฮาเนดะ (โตเกยีว)                                                        (-/-/-) 

 

07.00  คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่6 สายการบนิ เจแปน แอรไ์ลน ์

เคาน์เตอร์ R เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ให ้

ค าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

** ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและ

จับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

09.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาเนดะ เมอืงโตเกียว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบิน JAPAN 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่JL032  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

17.30 เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา อสิระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่2 
พระใหญไ่ดบุตส ึ– โอวาคดุาน ิ– โอชโินะ ฮคัไค – โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท  

(พเิศษ !! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้ !! และ อาบน า้แร ่ออนเซ็น !!)                                     (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ (Kamakura) เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ น เมอืงทีอ่ยูต่ดิกับทะเลซึง่อยูไ่มไ่กลจาก

โตเกยีว มาเทีย่วไดง้่ายๆหา่งจากโตเกยีวประมาณ 1 ชัว่โมงเทา่นัน้ เมอืงทอ่งเทีย่ว ถูกขนานนามวา่เป็น เมอืงเกยีวโต

ตะวันออก (Kyoto of Eastern Japan) เนื่องจากมวัีด ศาลเจา้ และสถานทีท่างประวัตศิาสตรอ์ยูห่ลายแหง่ 

น าทา่นชม พระใหญแ่หง่คามาครุะ (Great Buddha of Kamakura) พระใหญ ่(Daibutsu) เป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงคามาครุะ มคีวามสูงถงึ 13.5 เมตร ซึง่เป็นรูปปั้นพระทีส่งูเป็นอันดับสองของญี่ปุ่ น รองจากพระใหญ่ทีวั่ดโทไดจ ิ

เมอืงนารา พระใหญ่แห่งคามาคุระนั้นตัง้อยู่ที ่วัดโคโตคุอนิ ดมิทอีงคพ์ระจะประดษิฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมือ่

ประมาณศตวรรษที ่14 และ 15 อาคารของวัดหลายสว่นไดถู้กพายไุตฝุ้่ นท าลายลง ท าใหเ้หลอืแตอ่งคพ์ระใหญ่ตัง้อยู่

โดยไมไ่ดส้รา้งอาคารขึน้มาครอบใหม ่

น าทา่นเดนิทางสู ่โอวาคดุาน ิ(Owakudani) หรอื หบุเขานรก ถอืเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงฮาโกเน่

ตัง้อยูว่นอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟฮาโกเน่เมือ่ประมาณ 3 พันปีกอ่น และถงึแมจ้ะไมม่ี

การระเบดิอกีแลว้แตใ่ตพ้ืน้ผวิยังคงมคีวามรอ้น ท าใหน้ ้าใตผ้วิพวยพุ่งระเหยเป็นไอน ้าออกมาดา้นนอกตลอดเวลา ซึง่ทีน่ี่

ยังคงเต็มไปดว้ยแร่ก ามะถันหรอืซัลเฟอรอ์ยูเ่ป็นจ านวนมาก ไอน ้าทีพุ่่งออกมาจงึมกีลิน่ของก ามะถันผสมอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาตกิับความเลือ่มใสศรัทธา ความเชือ่ในภูเขา

ไฟศักดิส์ทิธิ์ฟูจยิาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะ ของบนภูเขาไฟฟูจิที่ไหลซมึ ลกึลงพื้นพิภพ

ปฏบัิตกิารซมึซับบรเิวณทีลุ่ม่ท าใหเ้กดิน ้าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิ

สะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่หง่นี้ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อันดับแหลง่น ้า จากธรรมชาต ิที่

ดทีีสุ่ดของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงต่างๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ 

ไมว่า่จะเป็นผักภเูขาทีส่ดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถ่ัว มันญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ 

Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ ิง่ใหญ่ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนบูุฟเฟตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้ 

พกัที ่ FUJI SAN GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากไดแ้ช่

น า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการหมนุเวยีนโลหติดี

ข ึน้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทุง่ลาเวนเดอร ์Oishi Park –  หมูบ่า้นอยิาช ิ

                 โนะซาโตะ – นารติะ                                                                                                  (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟจูซิัง หรอื ทีเ่รารูจั้กกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) ตัง้อยูร่ะหวา่ง จ.

ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภเูขาทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กไปท่ัว

โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยัง

เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่่านมา 

องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภ้เูขาไฟฟจู ิไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอกีดว้ย  

น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ที ่5 (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้

ปิด โดยเจา้หนา้ที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตัดสนิใจเทา่นัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการชดเชยเงนิคนืไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบรอ้ย

แลว้) เมือ่ถงึทีภู่เขาไฟฟูจชิัน้ 5 ทุกท่านจะไดพ้บกับความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและ

สัมผัสกับอากาศทีบ่รสิทุธิ ์เย็นสบาย อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจเก็บไวต้ามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืก

ซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทีบ่นภูเขาไฟฟจูชิัน้ 5 นี้ ยัง

เป็นทีต่ัง้ของ ศาลเจา้โคมติาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่ักการะบชูาและอธฐิานขอพร อกี

ทัง้ยังเป็นทีส่ าหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชือ่ว่ารอบของฟูจซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวน

ของทา่นเทนก”ุ (ปีศาจทีม่จีมกูแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชือ่วา่ทีน่ี่ทา่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และ ยังวา่กันวา่ ศาล

เจา้แหง่นี้มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกวา่ 375 กโิลกรัม ตกอยูท่ี่

พืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าวา่ท าไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึเป็น

สถานทีศ่ักด ิส์ทิธิท์ ีผู่ค้นตา่งเคารพบชูาและนยิมมาซือ้เครือ่งรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่น

จะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เรื่องราวต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการเกดิแผ่นดนิไหวทีเ่กดิข ึน้ในประเทศ

ญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววัิฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่าน

อสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นสูทุ่ง่ลาเวนเดอร ์สวนสาธารณะรมิ Oishi Park สวนสาธารณะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ ดา้นในมศีนูย ์

Kawaguchiko Natural Living Center ทีส่ามารถซือ้ของฝากสนิคา้หัตถกรรมทอ้งถิน่มากมายอกีทัง้ในหนา้รอ้นยัง

สามารถชืน่ชมความงามของลาเวนเดอร ์โดยมภีเูขาไฟฟจูใินหนา้รอ้นเป็นฉากหลงั นับเป็นอกีหนึง่จดุถ่ายรูปยอดฮติเลย

ทเีดยีว  

(การบานของดอกไมข้ ึน้อยูก่ับสภาพอากาศเป็นส าคัญ ปกตจิะอยูช่ว่งประมาณชว่งเดอืนมถิุนายน – ตน้กรกฏาคม) 

 **ในกรณีทีทุ่ง่ลาเวนเดอรย์งัไมบ่านหรอืบานจนหมดแลว้ ขอน าทา่นสูศ่าลเจา้คติะงจุฮิองง ุฟูจ ิแทน** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางชม หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมูบ่า้น

เกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึง่ถูกพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จนกระทัง้

ตอ่มาอกี 40 ปีไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมใ่หเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษา

เรยีนรูเ้กีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมูบ่า้น ประกอบดว้ยบา้นกวา่ 20 หลังคาเรอืน 

ทีไ่ดรั้บการดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์และแกลเลอรี ่ซ ึง่แตล่ะหลงัก็จะมคีวามเชีย่วชาญในงานฝีมอื

ดัง้เดมิทีต่า่งกนั เชน่ เครือ่งปัน้ดนิเผา ธูป และผา้ทอ หรอือาจเขา้ร่วมทดลองผลติกระดาษวาช ิถ่านชารโ์คล และบะหมี่

โซบะดว้ยตนเอง  สว่นของพพิธิภัณฑใ์นบา้น ไดแ้ก ่บา้นวาตานาเบะ(Watanabe House)ทีจั่ดแสดงเกีย่วกับ

ชวีติประจ าวันของเกษตรกรทีเ่คยใชช้วีติอยูใ่นแถบนี้ พพิธิภัณฑก์ารกัดเซาะและการควบคมุตะกอน(Erosion and 

Sediment Control Museum) ทีอ่ธบิายถงึสาเหตขุองการเกดิดนิถลม่ทีท่ าลายหมูบ่า้น และเทคนคิการใชป้้องกนัภัย

พบัิตบิา้นทีเ่หลอืจะเป็นอารต์แกลเลอรี ่แสดงงานศลิปะทอ้งถิน่ รา้นผลติ และสตดูโิอถ่ายภาพบคุคล ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะ

ไดล้องสวมชดุกโิมโนะ หรอืชดุเกราะซามไูร ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารตัง้อยู่

รอบๆหมูบ่า้นอกีดว้ย (**รายการนี้ไมร่วมคา่เชา่ชดุกโิมโน**) 

   

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่4 ตลาดปลาซกึจิ ิ– วดัอาซากุสะ – ชนิจกุุ – โอไดบะ Diver City  - สนามบนิฮาเนดะ     (B/-/-) 

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่“ตลาดปลาซกึจิ ิ(Tsukiji Market)” เป็นตลาดคา้สง่ปลา,ผักและผลไมข้นาดใหญใ่จกลางกรุงโตเกยีว ใน

บรรดาตลาดคา้สง่ทีก่ระจายอยูใ่นโตเกยีวนัน้ ตลาดปลาแหง่นีนั้บเป็นทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและเป็นทีรู่จั้กกันดวีา่เป็น

หนึง่ในตลาดปลาที ่ใหญ่ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย เนื่องจากมกีารซือ้ขายสนิคา้ทะเลกวา่ 2000 ตันตอ่วัน คาดวา่จะมกีารยา้ย

ตลาดแหง่นี้ไปยัง Toyosu ตลาดแหง่ใหมภ่ายในตลาดนัน้มปีลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนดิ เป็นตลาดที่

คกึคักอยูเ่กอืบตลอดเวลา และคอ่นขา้งยุง่ในบางชว่งเวลาจะมรีถสกตูเตอรข์ับไปมา รวมทัง้รถบรรทกุทีใ่ชข้นสง่ปลา ทัง้

คนซือ้และคนขายจะดเูร่งรบี ท าใหเ้ป็นสเน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหแ้วะเวยีนมาเทีย่วชม ภายในตลาดนัน้เป็นเป็น 2 สว่น

ใหญ่ๆ คอืสว่นภายนอกซึง่มรีา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมากและสว่นภายในซึง่เป็นบรเิวณทีร่า้นคา้



 

สง่ใชเ้จรจาธุรกจิและเป็นจดุทีม่กีารประมลูปลาทนู่าทีม่ชี ือ่เสยีงเครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

น าทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์

และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วน  อมิทองค าทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น

ทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้

สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชี ือ่วา่ ถนน

นากามเิซะ (Nakamise Road) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนิด 

ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระใหท้า่นสามารถเดนิไป

ถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ทีร่มิแมน่ ้าสมุดิะ  

 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดงั ยา่นชนิจกุุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไมว่า่จะ

เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กันทีร่า้น 

MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา และ

สนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์ังตา่งๆ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่ว

โตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่

มากมายแลว้ ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ 

(Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะโอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี้กค็อื หุน่ยนตก์นัดัม้ 

ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ทีต่ัง้เดน่เป็นสง่าอยูห่นา้หา้ง ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูเ่ป็นทีร่ะลกึ ในบรเิวณหา้งก็จะมี

รา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กันดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศการกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่

กันดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้แหง่นี้  



 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว  ประเทศญีปุ่่ น 

 

วนัที ่5 สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                    (B/-/-) 

 

00.05  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่JL033  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

05.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

06 – 10 มถิุนายน 62 26,999 26,999 26,999 8,000 14,900 

20 – 24 มถิุนายน 62 26,999 26,999 26,999 8,000 14,900 

26 – 30 กรกฎาคม 62 27,999 27,999 27,999 8,000 14,900 

12 – 16 กนัยายน 62 27,999 27,999 27,999 8,000 14,900 

26 – 30 กนัยายน 62 27,999 27,999 27,999 8,000 14,900 

  

 ** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 



 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ทีีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ)  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื  

(เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี 

     สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ กรณตีอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึง่กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ   

     ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ JAPAN AIRLINES อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก.  และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 

7 ก.ก. (ไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ แตทั่ง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีาหรอื 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ 

ในวันเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 



 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ี

หากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจอง

เขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่ง

ราคาพเิศษจ านวนจ ากัด  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทีไ่ม่

สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทาง

บรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวี

ซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน ก่อนออนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย 

กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการ

ตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 30 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่น

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้  

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิข ึน้กับผูเ้ดนิทาง  

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่าสว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึ

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดสว่นหนึ่งทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้

ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ 

เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ์ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา  

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเชค็อนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้ง

ดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บาง

โรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืส ิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายังจดุหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  


