


   

        1 

 

BIG JAPAN BEST 
น ัง่รถไฟสายโรแมนติก เกบ็ผลไมต้ามฤดกูาล ชมภเูขาไฟฟจู ิ

6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  
เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางยอดฮติ 

: นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ โทรอ๊กโกะ เทรน ชมความสวยงามของอาราชยิาม่า 

: สนุกกบัการเก็บผลไมต้ามฤดกูาล 

: สมัผสักบัความสวยงามของภเูขาไฟฟจู ิท่ีสงูท่ีสดุในญีปุ่่น 

: อิม่อร่อยกบับฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ ์แบบไม่อ ัน้ 

: อาบน า้แร่ ออ็งเซน็ เพือ่ผ่อนคลายจากความเม่ือยลา้ 

   

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – สนามบินคนัไซ     

2 
สนามบินคนัไซ – เกียวโต – วดัน ้ าใสคิโยมิสึ –          

อาราชิยามา่ – นัง่รถไฟสายโรแมนติก – สะพานโท

เก็ตสึเคียว – นาโกย่า 

  
 

NAGOYA KOKUSAI 
HOTEL 

3 
นัง่รถไฟหวักระสุน 1 สถานี – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

ล่องเรือโจรสลดั – เก็บผลไมต้ามฤดูกาล -  

ชอ๊ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ทเ์ลต 

   
FUJI TOMINOKO HOTEL 

“พเิศษ อาบอ็องเซ็น” 

4 
ฟูจิชั้น 5 – โอชิโนะ ฮกัไก – โตเกียว – วดัอาซากุซะ – 

ถนนนากามิเซะ – ชอ๊ปป้ิงชินจุก ุ

 
  SUNSHINE CITY PRINCE 

HOTEL 

5 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยัตลอดทั้งวนั    
SUNSHINE CITY PRINCE 

HOTEL 

66  วดันาริตะซงั-อิออน-สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ     
  

  

 
 
 
 

สะสมไมล ์50% 

ภเูขาไฟฟจู ิ เกบ็ผลไมส้ดๆจากตน้ นัง่รถไฟสายโรแมนติก 
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น า้วนนารโุตะ 

วนัทีส่องของการเดินทาง       สนามบินคนัไซ – เกียวโต – วดัน ้ าใสคิโยมิสึ – อาราชิยาม่า – นัง่รถไฟสายโรแมนติก 

    สะพานโทเกตสึเคียว – นาโกย่า 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง        นาโกย่า – นัง่รถไฟหวักระสุน 1 สถาน ี–  เก็บผลไมป้ระจ าฤดูกาล – วนอุทยาน 

     แห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั – ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ทเ์ลต 

  

 

 

20.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย เจา้หนา้ที่ คอยให้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.30 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG622 

 

 

 

 

07.00 น.+1 เดินทางถึง สนามบินคนัไซ จงัหวดัโอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจ

คนเข้าเมืองและเชค็สมัภาระทุกทา่นแล้ว น าทา่นสู่ จงัหวดัเกียวโต อดีตเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่

ของประเทศญ่ีปุ่น กว่า 1200 ปี  เพ่ือน าทา่นสู่ วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้ าใส ซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่บน

ยอดเขาฮิงาชิยาม่า ชมความย่ิงใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเคร่ืองทุน่แรง

โดยไม่ใช้ตะปูสกัตัวน่าอศัจรรย์ย่ิง เชิญทา่นสกัการะพระโพธสิตัว์อวโลกเิตศวร และดื่มน า้

ศักด์ิสทิธิ์เพ่ือขอพร 3 ประการ วัดแห่งน้ีได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

ด้วย เชิญทา่นช้อปป้ิงบนถนนกาน า้ชา พบกบัร้านค้าญ่ีปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซ้ือ

สนิค้าแบบพ้ืนบ้าน อาท ิเคร่ืองเซรามิค ตุก๊ตาญ่ีปุ่น ขนมโมจิ พัดญ่ีปุ่น รองเท้า และชาจากเมือง

เกยีวโต   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหล

มากมาย ให้ท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติก โทร๊อกโก ชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo 

Bridge) ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ ของอาราชิยามะ ที่สร้างต้ังแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วย

ภาพทิวทัศน์สะพานกลางน ้าและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ  ทางเดินเลียบป่าไผ่ 

(Bamboo paths) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริวจิและศาลเจ้า

โนโนมิยะ จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่เมืองนาโกย่า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

56,900.- 22 - 27 ตุลาคม 2560 (วนัปิยมหาราช) ใบไมเ้ปลี่ยนสี 

1-6 ธนัวาคม 2560 (วนัพอ่) 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง       ฟูจิชั้น 5 – โอชิโนะ ฮกัไก – โตเกียว – วดัอาซากุซะ – ชอ๊ปป้ิงย่านชินจุกุ 

น าทา่นสมัผัสกบัเทคโนโลยีอันทนัสมัยของญ่ีปุ่นด้วยการน่ัง รถไฟหวักระสุน “ชินคนั 

เซ็น” (1สถานี) ที่มีความเรว็สงูสุดถึง 240 กม. /ชม. แล้วน าทา่นเดินทางสู่ทะเลสาบฮามานา 

เป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สดุส าหรับนักทอ่งเที่ยว น าทา่นเดินทางสู่สวนผลไม ้ เพ่ือน าทา่นเกบ็ผลไม้

ประจ าฤดูกาล (เดือนกนัยายน – ธนัวาคม เป็นช่วงฤดูเกบ็แอปเป้ิล) ให้ทา่นได้อิ่มอร่อยกบัแอป

เป้ิลสดๆ จากต้นที่ทั้งหวานและกรอบ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าทา่นสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แล้วน าทา่นลงสู่สถานีทา่เรือล่องเรือโจรสลดัในทะเลสาบ

อาชิ (ใชเ้วลาล่องเรือ ประมาณ 30-40 นาที) ซ่ึงเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภเูขาไฟฟูจิ 

ที่ต้ังตระหง่านทา่มกลางภเูขารายล้อมตัดกบัพ้ืนน า้ในทะเลสาบ (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 

หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปป้ิง    โกเทมบะ พรีเมียม เอา้เลท ที่

รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไว้ด้วยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภเูขาฟู

จิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ทา่นได้อสิระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสนิค้าที่ได้

รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 

Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย หมวดสนิค้า Intimate 

Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, 

Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากน้ียังมีหมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า 

กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสนิค้าที่รวมไว้ในพ้ืนที่

กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (5) 

   น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  FUJI TOMINOKO HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

*** เชิญท่านอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ทีม่ีช่ือเสียงของญีปุ่่น ชาวญีปุ่่นเชื่อกนัว่าใน

น ้ าแร่นั้นจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุทีท่ าใหผ้วิพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมีสรรพคุณทางการ

รกัษาอาการปวดเมือ่ยต่างๆได ้***   

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 อนัเป็นสญัลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นภเูขาไฟที่ยัง

ดับไม่สนิท และมีความสวยงามที่สุดในโลก มีความสูงที่สุดในประเทศญ่ีปุ่นถึง 3,776 เมตร สิ่งที่

น่ามหัศจรรย์คือมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี รถสามารถข้ึนไปบนช้ันที่5 (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 

และนมัสการศาลเจ้าฟูจิด้านบนและถ่ายรูปกบัวิวสวยๆช้อปป้ิงของที่ระลึกและขนม 

น าทา่นเดินทางสู่ โอชิโนะฮกัไค สระน า้ที่เกดิจากฝีมือธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกดิ

จากการละลายของน า้บนภเูขาฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น า้เป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน า้เหล่านี้

เองกไ็ด้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกนัถึง 8 บ่อ เม่ือมองที่ผิวน า้จะเหน็น า้ที่ใสสวยงามชวนค้นหา

สิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบ้ืองล่างย่ิงนักแล้ว 

กลางวนั  *** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *** 
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง       *** อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยัตลอดทั้งวนั  

(อิสระชอ้ปป้ิง หรือเลือกซ้ือโตเกียวดิสนยีแ์ลนด ์หรือโตเกียวดิสนยีซี์)*** 

 

น าทา่นเดินสู่ วดัอาซะกุซ่า ซ่ึงเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกยีว สร้างเสรจ็ในปี พ.ศ. 1171 

สร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานพระโพธสิตัว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อนัมีเร่ืองเล่าว่า

ชาวประมงได้ทอดแหติดข้ึนมา ต้ังแต่น้ันมาวัดน้ีกก็ลายเป็นสถานที่ส าหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่ง

ปัจจุบันกยั็งคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเย่ียมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็น

สถานที่จัดงานเทศกาลส าคัญมาแต่สมัยโบราณ อาท ิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกอิชิิ และ

ฮะโกะอติะอชิิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอมิ ทองค า ที่มีความสงูเพียง 5.5 เซนติเมตร ทา่นจะได้

เหน็โคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ต้ังตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งน้ีรวมถึง

ถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปป้ิงที่มีช่ือของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของ

ขลัง ขายของเล่น ประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณซ่ึงบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี 

แล้วเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิงช่ือดัง “ชินจูกุ” ให้ทา่นเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนม

มากมาย อาท ิเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสนิค้าที่จะเอาใจ

คุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางย่ีห้อ

ดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอกีมากมาย ที่ราคา

ค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย 

ค า่   *** อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ***  

น าทา่นเข้าสู่ที่พัก VILLA FONTAINE ROPPONGI HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

** เชิญท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั **  

เชิญทา่นเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาท ิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบ

รนด์เนม เสื้อผ้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางค์ย่ีห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอกีมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดัง

ของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ  

กลางวนั  *** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *** 

หรือ อิสระเที่ยว “โตเกียวดิสนียแ์ลนด”์ ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซ่ึงก าแพงแห่ง

อายุ  ไม่จ าเป็นส าหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทา่นจะได้สัมผัส

กับ มิกกี้ เมาส์ โดนัลด๊ักส์ และเหล่าผองเพ่ือนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเคร่ืองเล่นที่

พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนียซี์” เป็นสวน

สนุก Theme Park ที่แสดงความอลังการเตม็ไปด้วยเสน่ห์ต านานและจินตนาการของการผจญภัย

ทางทะเล ทา่นจะได้สมัผัสกบัสวนน า้ในรูปแบบต่างๆของเคร่ืองเล่น 

 

 

 

 

 

** ไม่รวมบตัรเขา้ชมTOKYO DISNEYLAND OR DISNEYSEA และค่าเดินทาง ** 

ราคาเขา้ชมส าหรบัผูใ้หญ่ประมาณ 2,600 บาท เด็กประมาณ 1,750 บาท 
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ค า่   *** อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั *** 

น าทา่นเข้าสู่ที่พัก VILLA FONTAINE ROPPONGI HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าทา่นนมัสการ เทพเจ้าแห่งไฟ ณ วดันาริตะซงั ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่อายุ

มากว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ วัดแห่งเดียวในญ่ีปุ่นที่สร้างวิหารจากไม้

สนทั้งหลัง ชมสวนญ่ีปุ่นที่ตกแต่งสวยงาม ร่มร่ืน พร้อมสระน า้ 3 สระ และ น า้ตกจ าลอง

อนัสวยงาม หลังจากน้ันเชิญทา่นช้อปป้ิง หา้งอิออน ให้ทา่นได้เลือกซ้ือสนิค้าจากร้านค้า

ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ทา่นได้สนุกสนานกบั

การซ้ือของร้าน 100 เยน ซ่ึงสนิค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมี

ห้างจัสโก้ ให้ทา่นได้เลือกซ้ือของอกีด้วย 

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางเข้าสู่สนามบนินาริตะ 

17.25 น.   ออกเดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที ่TG 677 

21.55 น.   ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ) 

 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง       วดันาริตะซงั – หา้งอิออน – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ 
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* ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  

* ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ 

* ค่าอาหารตามรายการ    

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

* ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

* ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

* น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมที์ท่างบริษทัฯ จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาต่อท่าน รวมต ัว๋เครือ่งบนิ ไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 56,900 บาท 32,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 51,900 บาท 32,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(มีเตียงเสริม) 
51,900 บาท 32,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 
48,900 บาท 27,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 10,500 บาท 

อตัราค่าบรกิาร 

BIG JAPAN BEST 
น ัง่รถไฟสายโรแมนติก เกบ็ผลไมต้ามฤดกูาล ชมภเูขาไฟฟจู ิ

6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  
เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางยอดฮติ 

 

อตัรานี้ รวม 
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* ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น 

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

* ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ 

** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน ้ าเปล่า 

* * ค่าภาษีน ้ ามนัทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 

* บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิใน

การคืนมดัจ าทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือ

ช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุผล

ใดๆ ก็ตาม 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ในเครือ 

Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก

น า้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนติเมตร 

หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นั้น และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ/

ทา่นเช่นกนั  

 
หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

การช าระเงินและการยกเลิก 
 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 
 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อื่นๆ............................................................  
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


