
 
 
 
 
 
 

CODE : PTC03 

 

DOKODEMO KAWAGOE TOKYO 

[KITAIN – KARUIZAWA – HARAJUKU] 
6 DAYS 4 NIGHTS [NH] 

 

    
 

ระดบัทวัร์โปรแกรม  ประหยดั   มาตรฐาน   พรีเมี่ยม  
รายละเอียดเบือ้งต้น อาหารมาตรฐาน 

ท่ีพักระดับ 3 ดาว 
อาหารแนะน า-อพัเกรด 
ที่พักระดับ 3-4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว 

 

ตารางการเดินทาง 
2562 

พฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
21 – 26 08 – 13 10 - 15 27 ส.ค. – 01 ก.ย. 24 – 29 

 22 – 27 24 – 29   
 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นได้ที่นี ่
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 
กรุงเทพฯ – โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 878 - ประเทศญ่ีปุ่ น – 
เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว)  – พกัก่อน 1 คืน 

- - - 
TOKYO 

HANEDA 
JAL CITY  

02 
ฮาเนะดะ - คาวาโกะเอะ – ไซตามะ - วดัคิตะอิน - หมู่บ้านโบราณสีด า - 
เส้นทางถนนขนมหวานญ่ีปุ่ นโบราณ – วดัดารุมะจิ ต้นก าเนิดตุ๊กตาดารุมะ – 
เมืองคารุอิซาว่า – อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นเพ่ือสุขภาพ 

01 02 03 
KARUIZAWA 
CLUB 1130 

 

03 
คารุอิซาว่า - น า้ตกสายไหมชิราอิโตะ - หุบเขาโอะนิโอะชิดะชิ –  อิสระช้อปปิง้ 
คารุอิซาว่า ปริน้ซ์ พลาซา่ – มหานครโตเกียว 

04 05 06 
TOKYO 

RYOGOKU 
DAI-ICHI 

04 
โตเกียว - อิสระช้อปปิง้เต็มวนัจุใจ หรือ ซือ้ทวัร์เสริม 1 วนั เช่น “ดิสนีย์แลนด์” 
หรือ “ดิสนีย์ ซ ีพาร์ค” หรือ “ทวัร์นิกโก้” หรือ “หลวงพ่อใหญ่คามาคุระ” 

07 X X 
TOKYO 

RYOGOKU 
DAI-ICHI 

05 

โตเกียว - วดัอาซากุซะ - นมสัการเจ้าแม่กวนอิมศกัดิ์สิทธ์ิ - อิสระช้อปปิง้ย่านฮา
ราจูกุ - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ - อิสระช้อปปิง้ห้างไดเวอร์ซติี ้ - อิสระถ่ายภาพ
บรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปัน้เทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กนัดัม้ยูนิคอร์น 
ขนาดเท่าตวัจริง) - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ 

08 X X - 

06 
สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ – สนามบินสุวรรณภมิู (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ NH 
877 

X X - - 
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DOKODEMO KAWAGOE TOKYO 

[KITAIN – KARUIZAWA – HARAJUKU] 
6 DAYS 4 NIGHTS [NH] 

 

ตารางการ
เดินทาง 
2562 

พฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
21 – 26 08 – 13 10 - 15 27 ส.ค. – 01 ก.ย. 24 – 29 

 22 – 27 24 – 29   
  

   
 

วันแรก กรงุเทพฯ - ประเทศญีปุ่่น- เกาะฮอนชู-สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ(มหานคร

โตเกียว)   

11.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ L 
เคาน์เตอร์การบินออลนิปปอน ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณ
เคาน์เตอร์สายการบิน 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูข้ึน
เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 30 นาที 

13.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เท่ียวบินท่ี NH 878 

(เวลาท้องถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือนดัหมาย) 
22.15 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะอินเตอร์เนชัน่แนล บนเกาะฮอนช ูเกาะท่ี

มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อย 

   
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HANEDA JAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอยัยาศยั (ไม่รวมในรายการทวัร์) 
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วันท่ีสอง ฮาเนะดะ - คาวาโกะเอะ – ไซตามะ - วัดคิตะอิน - หมู่บ้านโบราณสีด า - 

เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ – วัดดารุมะจิ ตน้ก าเนิดตุ๊กตาดารมุะ –

เมืองคารอิุซาว่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  
น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “ไซตามะ” เพ่ือน าท่านสู่เมือง “คาวาโกะเอะ” เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในเขตของ
จงัหวดัไซตามะ ได้ยงัได้รับขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเต้ิลเอะโดะ” อนัเน่ืองมากจากสภาพของการ
ก่อสร้างบ้านเรือน และบรรายากาศโดยรอบยงัคงไว้ซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองสงูสดุในสมยัเอะโดะ เร่ิม
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1603-1868)...  น าท่านชมความงดงาม และมีเอกลกัษณ์แห่ง “วดัคิตะอิน” ตัง้อยู่ใจ
กลางเมือง ซ่ึงนบัได้ว่าเป็นวดัท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามเป็นวัดต้นแบบของวัดอาซากซุะ
ในกรุงโตเกียวปัจจบุนั...  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีด า” เป็นหมู่บ้านท่ีถกูสร้างขึน้
ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยคุสมยัเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบท่ีเรียกว่า “คุ
ระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ท่ีได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซบับรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่ นแท้... 
จากนัน้น าท่านสู่ย่านยาคิยะโยะโคะโจ ย่านนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียวท้องถิ่นในนามของ 
"ถนนขนมหวานญ่ีปุ่ นโบราณ" ท่ีมีร้านขนมญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิมให้เลือกซือ้กันหลากหลายชนิด อาทิ 
ลกูกวาด คุ๊กกี ้ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญ่ีปุ่ นดัง้เดิม พร้อมเลือกซือ้
อย่างอิสระ… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร... 

    
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคาซากิ” จงัหวดักมุมะ เป็นเมืองก าเนิดของตุ๊กตาดารูมะท่ีมีช่ือเสียงเป็น

อย่างมาก... จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “วดัดารุมะจิ”  แห่งโชรินซนั ถกูสร้างขึน้มาเม่ือปี 1697 วดันี ้
เป็นถิ่นก าเนิดของตุ๊กตา "ทาคาซากิ ดารุมะ" ซ่ึงคนญ่ีปุ่ นเช่ือว่าเป็นตุ๊กตาน าโชค  โดยวิยีการขอพร
กบัตุ๊กตาดารุมะจะเขียนแค่ตาซ้ายให้กบัตุ๊กตา และจะเขียนตาขวาก็ต่อเม่ือค าขอนัน้เป็นจริง 
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ตุ๊กตาดารุมะนีมี้ต้นแบบมาจากภาพวาดของพระโพยิยรรม โดยเป็นฝีมือการวาดของพระผู้ก่อตัง้
วดัดารุมะจิ ในปัจจบุนัท่ีบริเวณวดัแห่งนีมี้การน าตุ๊กตาดารุมะท่ีขอพรส าเร็จแล้วมาวางเรียงราย
เป็นจ านวนมาก และในวนัท่ี 6 - 7 มกราคมของทกุปี มีการจดังาน “โชรินซนั นานาคซุะ ไทไซ ดารุ
มะอิชิ” ซ่ึงเป็นงานใหญ่ท่ีผู้คนจ านวนมากมาเพ่ือซือ้ตุ๊กตาดารุมะตวัใหม่ท่ีจะอยิษฐานขอพรในปี
ใหม่... จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง “คารุอิซาว่า” ท่ีตัง้อยู่บริเวณภูเขาไฟอะซะมะ ซ่ึงเป็นภูเขาท่ี
สงูถึง 2,560 เมตร ภูเขาไฟแห่งนีถ้กูจดัให้เป็นหน่ึงในภูเขาไฟท่ียงัคงคกุรุ่นอยู่ ซ่ึงเหมือนกบัภูเขา
ไฟอะโสะท่ีอยู่บนเกาะคิวช ูและรัฐบาลได้สัง่ห้ามปีนเขาลกูนี ้นบัตัง้แต่เกิดการระเบิดเม่ือหลายปี
ก่อน… 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก KARUIZAWA HOTEL CLUB 1130 หรือเทียบเท่า 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท่้านจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการท่ีได้เหน็ดเหน่ือย

กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของ
ญ่ีปุ่ นมาอย่างช้านานตัง้แต่อดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั และยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมา
กนัเป็นอย่างดี ท าให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเช่ือในเร่ืองการบ ารุงการ
ไหลเวียนโลหิต 

 

วันท่ีสาม คารอิุซาว่า - น า้ตกสายไหม “ชิระอิโตะ” – หุบเขาโอะนิโอะชิดะชิ - อิสระชอ้ป

ป้ิงคารอิุซาว่า ปริ้นซ์ พลาซ่า – มหานครโตเกียว  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าท่านชมความงามแห่ง “น ้าตกสายไหมชิระอิโตะ” ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า น า้ตกเส้นด้ายสีขาว 
เน่ืองจากมีสายน า้ทิง้ตัวลงมาเป็นเส้นเล็กๆ คล้ายเส้นด้ายชมน า้ตกชิระอิโตะ น า้ตกมีความสูง
เพียง 3 เมตร แต่กว้างถึง 70 เมตร น า้ตกนีต้กมาจากแม่น า้ยูกาวะ ท่ีขอบบนน า้ตกมีหินกัน้น า้ไว้ 
น า้จึงตกมาตามซอกหินไหลเป็นสายคล้ายกบัด้ายสีขาว บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าเมืองหนาว 
เต็มไปด้วยไม้สน ไม้ซีดาร์ ไม้เบริด พืน้ดินปกคลุมไปด้วยมอสเฟิร์นและตะไคร่น า้ขึน้อยู่ทั่วไป 
บรรยากาศร่มเย็น... น าท่านเดินทางสู่ “หบุเขาโอะนิโอะชิดาชิ” ซ่ึงเป็นสวนหินท่ีเกิดจากลาวาท่ีไหล
ออกมาจากภูเขาไฟอาซามะ เม่ือครัง้อดีตและแผ่ขยายขึน้ไปทางด้านเหนือของภูเขาไฟ ซ่ึงสามารถ
ชมวิวบริเวณรอบ ๆ หบุเขาโอะนิโอะชิดาชิ แห่งนีอ้ีกด้วย ชมสวนหินลาวาจากภูเขาไฟท่ีหบุเขาโอะ
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นิโอะชิคาชิ สวนหินลาวานีเ้ป็นหินลาวาท่ีไหลมาจากภูเขาไฟอะซะมะ อยู่ห่างไปทางใต้ประมาณ 
20 กิโลเมตร เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึน้มาเม่ือ 30,000 ปีมาแล้ว ระเบิดครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2326 หลัง
ตัง้กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงหน่ึงปี ครัง้นัน้พ่นลาวาออกมาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร พืน้ท่ีหลาย
ตารางกิโลเมตรกลายเป็นสวนหินลาวา ครัง้สดุท้ายระเบิดอีกเม่ือปี พ.ศ. 2547 แม้ไม่มีลาวาพวย
พุ่งออกมา แต่ก็พ่นฝุ่ นภูเขาไฟปกคลมุทัว่ไปไกลถึง 7-8 กิโลเมตร บนสวนหินมีวัดเจ้าแม่กวนอิม
แบบญ่ีปุ่ นให้กราบไหว้…  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสนกุสนานกบัการช้อปปิง้ย่าน “ปร้ินซ์ พลาซ่า” นบัเป็นเอ้าท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซ่ึงท่าน

สามารถสนกุสนานกบัการจบัจ่ายสินค้ายี่ห้อดงั ๆ มากมายในราคาลดพิเศษสดุ 

     

   
 

 

     

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจบุันของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศูนย์รวม
วิวฒันาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั...  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยบฟุเฟต์ชาบชูาบญ่ีูปุ่ น 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก RYOGOKU DAI-ICHI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีส่ี  โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงเตม็วันจุใจ หรือ ซ้ือทัวรเ์สริม 1 วัน เช่น “ดิสนียแ์ลนด์” 

หรือ “ดิสนีย ์ซี พารค์” หรือ “ทัวรนิ์กโก”้  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก RYOGOKU DAI-ICHI HOTEL หรือเทียบเท่า 
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 เชิญท่านอิสระเดินทางไปยงัย่านช้อปปิง้หรูหราและโด่งดงัมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น 

ย่านอิเคะบคุโุระ ย่านชินจกูุ ย่านชิบยู่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจกู ุย่านอากิฮาบาร่า ย่านรปปงหงิ 
และสถานท่ีอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่จ ากดัเวลา ท่านจะได้ตื่นเต้นกบัการนัง่รถไฟท่ีโตเกียวไม่ยาก
อย่างท่ีคิด 

“ย่านอิเคะบคุโุระ” เพลิดเพลิน กบัการจบัจ่ายซือ้สินค้านานาชนิดของนกัท่องเท่ียวทกุเพศทกุวยั 
ท่านสามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีช่ือเสียงมากมาย อาทิ 
ห้างสรรพสินค้าเซบอุิเคะบคุโุระ ปาร์โก้ หรือโตคิว แฮนด์ เป็นต้น ร้านร้อยเยน ท่ีสินค้าส่วนใหญ่
ภายในร้านล้วนมีราคาร้อยเยน ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
ร้านนาฬิกา ร้านเคร่ืองส าอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนกุกบัการเลือกซือ้สินค้า และของท่ี
ระลึก  

“ย่านชินจกู”ุ ย่านช้อปปิง้ท่ีคนไทยคุ้นเคยและรู้จกักนัเป็นอย่างด ี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัการ
จบัจ่ายซือ้สินค้านานาชนิดของนกัท่องเท่ียวทกุเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้
จากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองส าอาง ร้าน M U J I  ร้านค้าร้อยเยน ร้าน U N I Q L O ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง 
ร้านอาหารมากมาย ซปุเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนกุและเพลิดเพลินกบัการซือ้สินค้า 
 “ย่านชิบยุ่า” มีส่ิงน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ แหล่งธรุกิจ และบนัเทิง 
จดุเด่นของชิบยุ่า คือ ห้าแยกข้ามถนน ท่ีมีคนเดินข้ามไปมากนัคึกคกั ใครได้ผ่านมาต้องลองเดิน
ผ่านแยกนีด้ซูกัครัง้ในชีวิต ย่านนีมี้ห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขาย
เสือ้ผ้าแฟชัน่ท่ีมีคนบอกไว้ว่าเทรนด์ในญ่ีปุ่ นต่างวิ่งตามย่านนี ้มีร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย ร้านอาหาร
เปิดจนดึกจนดื่น ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปปิง้ท่ีมีห้างร้านเต็มสองข้างทาง ห้าง TOKYU 
HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านท่ีชอบสินค้าไอเดียน่ารัก ๆ ต้องลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมให้
ได้ ซ่ึงในห้างจะแบ่งหมวดสินค้าชัน้ละหมวด ส่วนห้าง LOFT แบรนด์นีเ้ป็นท่ีรู้จกัดี เพราะมีตัง้อยู่
หลายแห่งในเมืองไทย และเป็นแบรนด์คู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตัง้ไม่ไกลกนัมากนกั 
ห้างท่ีนกัช้อปปิง้รู้จกักนัดี คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แต่ออกจากรถไฟฟา้ ภายในขาย
สินค้าพวกเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย 



 
 
 
 
 
 

CODE : PTC03 

 

 “ย่านกินซ่า” ย่านยอดฮิตส าหรับการช้อปปิง้และกินดื่มของคนโตเกียว บริเวณนีจ้ะมี
ห้างสรรพสินค้ามากมาย ร้านค้าเก๋ ๆ ร้านอาหาร ผบั บาร์ และคาเฟ่น่านัง่เยอะมาก ย่านกินซ่าเป็น
เรียกได้ว่าเป็นหน่ึงในท่ีดินราคาแพงท่ีสดุในญ่ีปุ่ นก็ว่าได้ พืน้ท่ีขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มี
มลูค่าสงูถึง 10 ล้านเยน จึงท าให้ร้านค้าร้านอาหารแถวนีร้าคาแพงสดุ ๆ กาแฟราคาแก้วละ 900 
เยนก็สามารถหาได้ท่ีน่ี นอกจากนีย้งัมีร้านค้าแบรนด์เนม เคร่ืองส าอางสดุหรู และสินค้าแฟชัน่   
แบรนด์ชัน้น ามารวมอยู่ย่านนี ้

ทวัร์เสริม เลือกซือ้ทวัร์เสริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วนั ตามรายละเอียด ดงันี ้

***หากท่านมีความประสงค์จะซือ้ทวัร์เสริมทกุโปรแกรม กรุณาสั่งซือ้ล่วงหน้า 21 วนัก่อน
เดินทาง***ทวัร์เสริมและแพ็คเก็จเสริมทกุประเภท ด าเนินงานจดัการโดยบริษัททวัร์ท้องถิ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ก าหนดวนัท าการเป็นไปตามปฏิทินงานของบริษัทนัน้ ๆ มคัคเุทศก์และทีมงานใช้
ภาษาองักฤษและญ่ีปุ่ นเป็นหลกัไม่มีมคัคเุทศก์ภาษาไทย เราเป็นตวัแทนขายเท่านัน้...โปรด
สอบถามพนกังานเพ่ิมเติม 

 

ทวัร์เสริม 1 ทวัร์เสริมเมืองนิกโก้ 1 วนั (รวมอาหารกลางวนั) เพ่ิมท่านละ 5,000 บาท(ผู้ใหญ่) และ 2,500 บาท 
(เด็กอาย ุ04-11 ปี) 09:00-20:00 น. [BUS1JN01W1MKS] 

     
 

ทวัร์เสริม 2 ทวัร์เสริมสวนสนกุโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค บตัรราคา 2,500 บาท(ผู้ใหญ่) 
และ 1,600 บาท (เด็กอายรุะหว่าง 04-11 ปี) น าท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการสมัผสัการ
นัง่รถไฟแบบท้องถิ่น โดยมคัคเุทศก์ให้ค าอธิบายวิธีการซือ้ตัว๋รถไฟ(ไม่รวมในค่าบริการ) มีบริการ
ส่งถึงหน้าสวนสนกุ หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค ท่านต้องนัง่รถไฟโมโนเรลไป
ยงัดิสนีย์ซีพาร์คด้วยตวัของท่านเอง โดยค่ารถไฟช าระตามจริงท่ีเคาน์เตอร์จ าหน่ายตัว๋รถไฟได้โดย
ตวัท่านเอง 
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วันท่ีห้า โตเกียว - วัดอาซากซุะ - นมัสการเจา้แม่กวนอิมศักด์ิสิทธ์ิ - อิสระชอ้ปป้ิงย่าน

ฮาราจูกุ - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ - อิสระช้อปป้ิงห้างไดเวอร์ซิตี้  - อิสระ

ถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปป้ันเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิ

คอรน์ ขนาดเท่าตวัจริง) - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากซุะ” วดัท่ีได้ช่ือว่า เป็นวดัท่ีมีความศกัดิ์สิทย์ิและได้รับ
ความเคารพนบัถือมากท่ีสดุแห่งหน่ึงในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมท่ีศกัดิ์สิทย์ิ   
ซ่ึงมกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยังเป็น
ท่ีตัง้ของโคมไฟยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสุดของวัดท่ีมีช่ือว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารท่ี
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีช่ือว่าถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของร้านค้าขายของท่ีระลึกพืน้เมือง
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด  ของเล่น  รองเท้า  พวงกญุแจท่ีระลึก  ฯลฯ   ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้
เป็นของฝากของท่ีระลึก... น าท่านสู่แหล่งท่ีวัยรุ่นนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึง “ย่านวัยรุ่นฮาราจูกุ” 
แหล่งรวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รองเท้าของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากท่านคือผู้ ท่ีก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบ
แปลก ๆ น าแฟชั่นล า้สมยั หรือแนวคอสเพลย์ ท่านสามารถซือ้ได้จากท่ีน่ีอีกด้วย หรือถ้าต้องการ
เห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวัแบบแปลก ๆ ก็สามารถมาดไูด้ท่ีน่ีในวนัอาทิตย์... 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอยัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “โอะไดบะ” ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียวโดยมี

สะพานสายรุ้ง RAINBOW BRIDGE เป็นตวัเช่ือมระหว่างฝ่ังเมืองโตเกียวกบัฝ่ังโอะไดบะ เมืองใหม่
โอะไดบะ ได้ท าสร้างขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศนูย์ประชมุนานาชาติ โรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกบัเป็นทางผ่านจากตวัเมืองไปสนามบิน
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นานาชาตินาริตะ ท าให้โอะไดบะแห่งนีเ้ป็นเมืองท่ีขยายออกมาเพ่ือต่อยอดความเจริญของโตเกียว 
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ห้าง “ไดเวอร์ซิตี”้ พลาซ่าได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
โตเกียว ให้มีความหลากหลายและสร้างความตื่นตาตื่นใจในบริเวณท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวโด่งดงั 
และเพลินกบัการช้อปปิง้ เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์คอมเพล็กซ์ ความบนัเทิง และการพักผ่อนซ่ึงจะท าให้
ท่านลืมเวลากบัศนูย์การค้าแห่งนีเ้ป็นท่ีตัง้ของร้านเสือ้ผ้าน าเข้า แบรนด์เสือ้ผ้าจากญ่ีปุ่ นและ
ต่างประเทศ และยี่ห้อสินค้าท่ีล า้สมยัและมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร สถานท่ีสร้างความบนัเทิง
ขนาดใหญ่จะให้คณุได้รับประสบการณ์หลากหลาย ศนูย์อาหารท่ีมีร้านอาหารขึน้ช่ือของโตเกียว 
หรือชัน้ท่ีตัง้ร้านอาหารท้องถิ่นและหรูหราเย้ายวนความหิวของท่าน ให้ท่านได้อิสระกบัการ
ถ่ายภาพบรรยากาศ “วิวสะพานเรนโบว์” ภาพบรรยากาศ “รูปปัน้อนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ” ซ่ึง
จ าลองแบบเสมือนจริงจากสหรัฐอเมริกา และล่าสดุกบัเวอร์ชัน่ปัจจบุนัของ “หุ่นยนต์กมัดัม้ยูนิ
คอร์น” ท่ีมีขนาดเท่ากบัตวัจริง 

  
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอยัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
19:30 น. น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ” บนเกาะฮอนช ูเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น  
 

วันท่ีหก สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรงุเทพฯ) 

00:55 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบินออลนิปปอน เท่ียวบิน NH 877  

   
05:25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพร้อมภาพความ

ประทบัใจ 
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DOKODEMO KAWAGOE TOKYO 

[KITAIN – KARUIZAWA – HARAJUKU] 
6 DAYS 4 NIGHTS [NH] 

 

 
 

ระดบัทวัร์โปรแกรม  ประหยดั   มาตรฐาน   พรีเมี่ยม  
รายละเอียดเบือ้งต้น อาหารมาตรฐาน 

ท่ีพักระดับ 3 ดาว 
อาหารแนะน า-อพัเกรด 
ที่พักระดับ 3-4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว 

 

ตาราง 
การเดินทาง 

2562 

ผู้เดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 

พักเด่ียวเพิ่ม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม
แล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทัวร์ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
 (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ) 

 
ราคาตั๋วเคร่ืองบนิ 
ระหวา่งประเทศ 
ชัน้ประหยัด 

รวมภาษีเชือ้เพลงิ
แล้ว 

21-26 พ.ค. 

ผู้ใหญ่ 34,900 20,800 14,100 

 
5,900 

 

เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 32,900 20,800 12,100 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 27,900 15,800 12,100 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีท่ีนั่งบนรถโค้ช โปรดสอบถาม 
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08-13 มิ.ย. 
22-27 มิ.ย. 
10-15 ก.ค. 

27 ส.ค. – 01 ก.ย 

24 – 29 ก.ย 

ผู้ใหญ่ 35,900 21,800 14,100 

5,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 33,900 21,800 12,100 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 28,900 16,800 12,100 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีท่ีนั่งบนรถโค้ช โปรดสอบถาม 

24-29 ก.ค. 

ผู้ใหญ่ 37,900 23,800 14,100 

5,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 35,900 23,800 12,100 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 29,900 17,800 12,100 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีท่ีนั่งบนรถโค้ช โปรดสอบถาม 
 

อัตรานีร้วม 

 บริการน า้แร่วนัละ 1 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ประกนัภัยอบุตัิเหต ุบ.ประกนัภัยไทยวิวฒัน์ ความคุ้มครองตามระบใุนกรมยรรม์ วงเงินสงูสดุ 1,000,000 
บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม) 

 ทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและพนกังานขบัรถ หากบริการดีน่ารักประทบัใจ สามารถเพ่ิมให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้  

 มัคคเุทศก์ท้องถิ่น ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 

(ค่าพักเดี่ยวเพ่ิมจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ เดินทาง โปรดรับทราบเง่ือนไขก่อนการเดินทาง) 
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อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่ายรรมเนียมวีซ่าประเทศญ่ีปุ่ น และไม่รวมค่ายรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นส่วนตวัท่ีไม่ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด เป็นต้น 

 ค่ายรรมเนียม +3% กรณีช าระค่าทวัร์ผ่านบตัรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตท่ีออกให้โดยยนาคารในต่างประเทศ 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์(ถ้ามี) หากบริการดี น่ารัก สามารถให้ทิปเพ่ือเป็นก าลงัใจในการท างานได้ 

 

การช าระเงนิ 

 บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 10,000.- บาท ส าหรับการจองต่อหน่ึงท่ีนัง่ 

 ส่วนที่เหลือทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ 
ก าหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อน 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะท่ีเดินทางนัน้
ถกูจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตัว๋เคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่ายรรมเนียมเชือ้เพลิง 
และค่าภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

 

การยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทาง 

 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทย์ิ คืนมัดจ าท่านละ 5 ,00 0 บาท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทย์ิ ไม่คืนเงินมัดจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทย์ิ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวม
ทัง้หมด 

 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วนัก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 
 หากผู้ เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวนัเดินทาง (ย้ายคณะทวัร์) สามารถท าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ดงันี ้ 
 ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วนันบัจากวนัเดินทางเดิม 

 แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วนั ช่วงปกต ิ (Low Season / Basic Period) 
 แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วนั ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วนัหยดุ

นกัขตัฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วนัคริสตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม่ วนัตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือน
กมุภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตลุาคม และเดือนธนัวาคม เป็นต้น 
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ส าคัญ 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทกุข้อ) 
 บริษัท ฯ ด าเนินงานเพือ่เป็นตัวแทนในการน าเท่ียว ทุกเส้นทางทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ลว่งหน้า

ตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมลูจากองค์การสง่เสริมการท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่ นมาอ้างอิง แต่
จะไมส่ามารถชีว้ดัได้วา่สภาพภูมอิากาศแต่ละปีจะเหมอืนเดิมหรือเปลีย่นแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละ
ภูมภิาคสง่ผลโดยตรงต่อผลติผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม ่ ๆ หมนุเวยีนสลบักันไปทุก
รายการ 

 บริษัทฯ สงวนสทิธิ์เปลีย่นแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจ ากัดด้านภูมอิากาศ ณ วนัเดินทางจริง 
โดยจะค านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สงูสดุของท่านลกูค้าโดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้กับทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขการเดินทางท่ีระบุไว้ทัง้หมด 
 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาหากคณะทัวร์

มผีู้เดินทางต ่ากวา่ 25 ท่าน หรือเลือ่น/ยกเลกิการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัเดินทาง 
 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพือ่ร่วมทัวร์ในประเทศ

ญี่ปุ่ น ไมว่า่จะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทัวร์นัน้ ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋ว
โดยมไิด้แจ้งให้บริษัททราบลว่งหน้า ทางบริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ไมว่า่กรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิห้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมอืง บริษัทฯ ไมค่ืนค่าทัวร์ในทุกกรณ ี
 บริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบตอ่การถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏเิสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เน่ืองมาจากผู้เดินทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถู่กต้อง ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความลา่ช้า
การเลือ่นหรือยกเลกิเท่ียวบิน และอบุัตเิหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 หากท่านไมเ่ดินทางพร้อมคณะตามก าหนดหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงระหวา่งทัวร์ ถือวา่ท่าน
สละสทิยิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไมว่า่ด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม 

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นต้องแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารกอ่นการเดินทางล่วงหน้า 30 วนั) 

1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ข้อก าหนดส าหรับท่านท่ีไมท่านเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่ น หมายถึง ท่านไมส่ามารถทานเนือ้สตัว์น า้อื่นใด

ได้ทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลีย่นให้สว่นใหญ่จะเป็นเมนูท่ี
เป็นผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. สว่นกรณีท่ีมแีจ้งเก่ียวกับข้อจ ากัดเร่ืองของอาหาร เช่น ไมท่านเนือ้สตัว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไมท่านซาชิมหิรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไมม่กีารแจ้งเก่ียวกับข้อจ ากัดเร่ืองอาหาร(ลว่งหน้า) เมือ่เดินทางถึงประเทศญีปุ่่ นแล้วจะไมส่ามารถขอเปลีย่นแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิม่เติม โปรดทราบวา่หากท่านระบไุมท่านเนือ้สตัว์ ภตัตาคารท้องถ่ินบางแห่งอาจเปลีย่นเมนูให้ท่านได้เพยีง
ผกั หรือเต้าหู้ หรือผลติภณัฑ์ท่ีท าจากหัวบุกเท่านัน้ 

 

ราคาต๋ัวเคร่ืองบนิประกอบด้วย 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยัด(ไป-กลบั) โดยสายการบนิออลนิปปอน 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิง
และค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัร์แล้ว กรณีท่ีมีการ
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เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพ่ิมเติม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า) 

 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางตามเง่ือนไขสายการบนิออลนิปปอน น า้หนกักระเป๋าเดินทางต้อง
มีน า้หนกัไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีท่ีน า้หนกักระเป๋าเดินทางใบใดใบหน่ึง    
มีน า้หนกัเกินท่ีก าหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อก าหนดของสายการบินนัน้ (ข้อก าหนดนี ้
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน) 

 

ต๋ัวโดยสารและสายการบนิ 
1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดินทางเป็นหมูค่ณะ(ตั๋วชัน้ประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางไปหรือกลบั 
ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมือ่ท าการจองทัวร์) 

1.2 ค่ายรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิและค่าประกันวนิาศภัยทางอากาศ ค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้งค่ายรรมเนียม ณ วนั
ออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลีย่นแปลงอตัราค่ายรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋วเคร่ืองบินสว่นเพิม่ท่ีผู้
เดินทางต้องเป็นผู้ช าระ 

1.3 กรณีท่ีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะ
ด าเนินได้ภายหลงัออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้โดยสารต้องด าเนินการทุกขัน้ตอนด้วยตนเอง  

1.4 ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แตไ่มส่ามารถเข้า
ไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไมรั่บค าขอบลอ็กท่ีน่ัง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งค าขอท่ีเคาน์เตอร์เชค็อนิในวนั
เดินทาง 

1.5 กรณีท่ีบริษัททัวร์ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วลกูค้าไมส่ามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไมอ่นุญาตให้เปลีย่นชื่อตัวผู้เดนิทางใน
ทุกกรณ ีบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่ืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลกิการเดินทางภายหลงัขัน้ตอนการออกตั๋วเคร่ืองบิน ผู้เดินทางต้องรอเงนิคืนตามขัน้ตอนของสายการบินนัน้ ๆ
หรือแม้วา่คณะทัวร์อาจยังไมอ่อกตั๋วเคร่ืองบินแต่ผู้โดยสารแจ้งยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัเดินทาง โปรดทราบ
วา่ตั๋วใบนัน้จะยกเลกิไมไ่ด้ต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มจ านวน ไมว่า่ผู้โดยสารเดนิทางหรือไม ่ (เป็นเงือ่นไขเฉพาะของสายการ
บิน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีฯ วา่ตั๋วเคร่ืองบินใบนัน้ ๆ สามารถยกเลกิ/แก้ไขหรือขอเงนิคนืได้หรือไม)่ 

1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมูค่ณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% สว่นสายการบินอื่น 
ๆ ในเครือ Star Alliance ขึน้อยู่กับเงือ่นไขระหวา่งสายการบินนัน้ ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรือ
ทัง้หมดเป็นสทิธิ์ของสายการบิน 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แตเ่ร่ิมจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมลูท่ีทางบริษัทฯ สง่ให้เพือ่สทิธปิระโยชน์สงูสดุของท่าน
เอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบัตรขึน้เคร่ืองทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลงัท่านกลบัถึงเมอืงไทย วา่ได้รับไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึน้เคร่ืองหาย (Boarding Pass) ท่านไมส่ามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กับบริษัททัวร์และสายการบิน 
 

2. สายการบิน 
2.1 ส าหรับผู้เดินทางซึ่งตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพนิิจของแพทย์และครอบครัววา่ควรเดินทางหรือไม ่ (โปรด

แจ้งพนักงานทันทีเมือ่ท าการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนวา่เราไมอ่าจรับผดิชอบต่อเหตุการณ์ไมค่าดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสทิยิ์ไม่
รับผู้ร่วมเดินทางท่ีมอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มปีระวตัิครรภ์เคยมปัีญหาหรือมปีระวตัิคลอดก่อนก าหนด  



 
 
 
 
 
 

CODE : PTC03 

 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงนิ กรณีท่านแจ้งยกเลกิคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องท า
การยืนยัน,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight จะไมม่กีารคืน
เงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิด้วยกรณีใด  ๆ

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร

ในชัน้ประหยัด) หากกรณท่ีีสมัภาระมนี า้หนักเกิน ทางสายการบินมสีทิยิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนักเพิม่ได้ 

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนุญาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมนี า้หนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมสีดัสว่น ดงันี ้ 
กว้างxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทัวร์ท่ีต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


