
 

T2G-NRT01XJ PEAK AUTUMN TOKYO FUJI  5D3N (XJ) 

โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน 

โดยสายการบิน AIR ASIA (XJ) 
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สกัการะ พระใหญ่แห่งคามาคุระ ขอพรเจา้แม่กวนอิม วดัอาซากุสะ 

ชมเทศกาลประดบัไฟ Tokino Sumika Illumination ขึนภูเขาไฟฟูจชินั 5 หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไก 

ไฮไลท ์!!! ชมใบไมเ้ปลียนสี อุโมงคเ์มเปิล MOMIJI KAIRO 

เทียวชมเมืองโบราณคาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด 

>>> พกัฟูจอิอนเซ็น 1 คืน / โตเกียว ใกลย้า่นชอ้ปปิง หรือ ใกลร้ถไฟฟ้า 1 คืน / นาริตะ 1 คืน <<< 

* เมนูพิเศษ บุฟเฟตข์าปู / หมูยา่งหินภูเขาไฟ / ชาบูเซ็ท * 

** ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวันฟรีเดย ์มีรถ + ไกดพ์าเทียวทุกวนั ** 
 

วนัท ี กาํหนดการ เชา้ เทยีง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-NRT  XJ600  (23.50-08.00) X X X - 

2 
สนามบินนาริตะ --> วัดอาซากุสะ - เดินทางสู่ วัดพระใหญ่คามาคุระ – 

GOTEMBA OUTLET - เทศกาลงานไฟ GOTEMBA TOKINO SUMIKA - HOTEL 
   

FUJI ONSEN 
หรือเทียบเท่า 

3 
ขึนภูเขาไฟฟูจิ ชนั  - หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไก - รา้นนาํชา - ชมใบไมเ้ปลยีน

สี อุโมงคเ์มเปิล (MOMIJI KAIRO) - อิสระชอ้ปปิงยา่นชินจูก ุ
  X 

TOKYO HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 
ตลาดปลาสึจิ - ศาลเจา้เมจิ - เมืองโบราณคาวาโกเอะ - วัดนาริตะซัน 

อิสระเดินเล่นถนนปลาไหล 
   

NARITA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ NRT-BKK XJ601 (09:15-14:35)   X - 
 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดียว เพิม 

16 – 20 พ.ย. 2565 33,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,900 

23 - 27 พ.ย. 2565 36,999 6,900 

1 - 5 ธ.ค. 2565 37,999 6,900 

2 - 6 ธ.ค. 2565 37,999 6,900 

8 - 12 ธ.ค. 2565 37,999 6,900 

 

ใบไมเ้ปลียนสีมากหรือนอ้ย ขึนอยูก่บัสภาพอากาศ 
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วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.3  น. พรอ้มกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร…์…. สายการบินแอรเ์อเชีย เพือเตรียมตัว

เดินทาง และผ่านขนัตอนการเช็คอิน 

23.50 น. เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบินที XJ600 

 สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3 (นําหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือนาํหนักเพิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 

7 วนัทาํการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท ี2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ เดินเล่นถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูปหนา้ TOKYO SKY TREE - วัดพระ

ใหญ่คามาคุระ – GOTEMBA OUTLET - เทศกาลประดบัไฟ TOKINO SUMIKA 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ญีปุ่นแลว้ (เวลาทีญปุ่ีนเรว็กวา่ไทย 2 ชวัโมง กรณุาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกัน เพือสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***สาํคญัมาก!! ประเทศญีปุ่นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรบัและจบั 
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นําท่านเดินทางสู่ วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) วัดทีเก่าแก่ทีสุดใน

กรุงโตเกียว นําท่านเขา้นมัสการเจา้แม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ เป็นวดัทีมีความศักดิสิทธิและไดร้บัความเคารพ

นับถือมากทีสุดแห่งหนึงในกรุงโตเกียว และเป็นวดัพุทธทีเก่าแก่ทีสุดในภูมิภาคคนัโตภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่

กวนอิมทองคาํมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพือความเป็นสิริมงคลตลอดทงัปี และถ่ายภาพเป็นทีระลึกกับ ประตู

ฟ้าคาํรณซึงเป็นโคมไฟสีแดง ขนาดยกัษ์ทีมีความสูงถึง .  เมตร เป็นโคมไฟทใีหญ่ทสีุดในโลก เลือกชมและเช่า

เครืองรางของขลงัอนัศกัดิสิทธิของวดัแห่งนี 

อิสระเดินเล่น ถนนนากามิเซะ (Nakamisedori) 

ถนนเสน้นียาวไปจนถึงวดัเซ็นโซจิจะเป็น ถนนชอ้ปปิง 

ขายขนม ของฝาก ของทีระลึก ขนมทีซือกลับบา้นจะใส่

กล่อง ห่อสวยงาม สามารถซือเป็นของฝากได้อย่าง

สวยงาม ส่วนขนมแบบทีกินเลยเช่น Soft ice cream, 

มนัอดัแท่ง, ซาลาเปาทอด, ขา้วพองคลา้ยขนมนางเล็ด 

ทางรา้นจะให้เรายืนกินทีหนา้รา้นเท่านนัไม่ให้เดิน
ไปกินไป ถือว่าเป็นกฎเหล็กของรา้นคา้ย่านถนนนา
กามิเซะเพือไม่ใหข้นมหกเลอะเทอะบนถนน 

นําท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) เป็นหอทีเพิงสรา้งขึนมาใหม่และยงัเป็นเหมือน

แลนด์มารค์ของโตเกียวถ่ายรูปกบัหอคอย ตงัอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward เป็นตึกทีสูงทีสุดในญีปุ่ น มีความ

สูงถึง  เมตร บริเวณโดยรอบๆเป็นแหล่งช็อปปิงขนาดใหญ่  
 

เทยีง  บริการอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร ( ) เมนู Japan Set 
 

นําท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ไดบุตสึแห่งเมืองคามาคุระ (Great Buddha of Kamakura) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) ซึงไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นสมบตัิของ

ชาติเป็นพระพุทธรูปทีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที  ของ

ประเทศญีปุ่ น กล่าวคือมีความสูงถึง .  เมตร  

ประดิษฐานอยู่ที วัดโคโตกุอิน พระพุทธรูปองค์นีสรา้ง

ขึนเมือ ค.ศ.  นับแลว้ก็มีอายุถึง  ปี “พระ

ใหญ่ไดบุตสึ แห่งเมืองคามาคุระ” สถานทีท่องเทียวที

คนไทยคนไหนๆ ไปญี ปุ่นก็จะต้องไปแวะไปชม 

เนืองจากมีชือเสียงทีโด่งดังเรืองความยิงใหญ่และ

สวยงาม อีกทงัยงัอยูไ่ม่ไกลจากโตเกียว 
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จากนันนําท่านชอ้ปปิงสุดมันส์กับสินคา้แบรนด์เนมชือดังที โกเทมบะแฟคทอรี เอา้ทเ์ล็ต (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.) แหล่งรวมสินคา้นําเขา้และสินคา้แบ

รนด์ญีปุ่นโกอินเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชนัเสือผา้ล่าสุด 

อ า ทิ   MK Michel Klein, Morgan, Elle, CynthiaRowley, 

Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซือกระเป๋าไฮไซ Bally, 

Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดู

เครืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, 

S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชัน Hush 

Puppies, Scotch  Grain, Skechers, Hogan ฯ ล ฯ  หรื อ

เลือกซอืสินคา้สาํหรบัคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka 

Kids, Miki House และสินคา้อืนๆอีกมากมาย 

 

จากนันนําท่านสู่ โกะเท็มบะโคเก็น โทะคิโนะสุมิกะ (Gotemba Kogen Tokino Sumika) ชมงานประดับไฟ 

เต็มไปดว้ยการประดับตกแต่งแสงไฟสุดแสนโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นอุโมงคแ์ห่งแสงไฟ (Tunnel of Light) ทีให้

ความรูส้ึกราวกับกําลังเดินอยู่ท่ามกลางกล่องอัญมณี หรือจะเป็นอนุสาวรียที์ส่องแสงประกายเป็นสีรุง้อย่าง นิจิ

โนะฮิคะริระ นอกจากนียงัมีการแสดงโชวเ์ลเซอรใ์นม่านนําพุแสงไฟแห่งแวรซ์าย (Light of Versailles) อนัยิงใหญ่

ตระการตาดว้ยนําพุทีสาดส่องแสงสวา่งสวยงามสูงถึง 70 เมตรอีกดว้ย 
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 บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) บุฟเฟ่ตอ์าหารญีปุ่น ใหท่้านไดลิ้มรสอาหารญีปุ่น

หลากหลาย อิมเอมทงัอาหารคาวและหวานแบบดงัเดิม พรอ้มเสิรฟ์ ขาปูยกัษ!์! จิมดว้ยนําจมิซีฟู้ดรสเด็ด 
 

ทพีกั  YamanakakoKanko หรือระดบัเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการ แช่นาํแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เชือว่าแช่แลว้จะทําใหผิ้วพรรณสวยงาม 

และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตไดขึ้น 

  หมายเหตุ : ชอืโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
 

วนัท ี3 ขึนภูเขาไฟฟูจิ ชนั  (ขึนอยูก่ับสภาพอากาศ) - หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไก - รา้นนาํชา - ชมใบไมเ้ปลียน

สี อุโมงคเ์มเปิล - กลบัโตเกียว อิสระชอ้ปปิงยา่นชินจูกุ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

นําท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอนัเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญีปุ่ น ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิชัน  

(ขนึอยูก่ับสภาพอากาศ) ซึงไดชื้อวา่เป็นภูเขาไฟศกัดิสิทธิและสวยงามทีสุดในโลก จนไดร้บัการยกย่องว่าเป็นภูเขา

ไฟทีสวยขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได ้และมีความสูงประมาณ ,  เมตร ( ,  ฟุต) จากระดบันําทะเล 
 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮัคไค (Oshino 

Hakkai) เป็นแหล่งนําตามธรรมชาติตังอยู่ในหมู่บา้น

โอชิโนะ ใหท้่านสมัผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธิ และไอเย็น

จากแหล่งนําธรรมชาติ โดยในบ่อนําใสแจ๋วมีปลา

หลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิใน

นําเฉลียอยู่ที -  องศา นอกจากนีแลว้ก็ยังมีนํา

ผุดจากธรรมชาติใหต้ักดืมตามอัธยาศัย และทีสําคญั 

หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิงสินคา้ OTOP ชัน

เยียมอีกดว้ยทีหมู่บา้นนีมีของขึนชืออย่าง โมจิชาเขียว 

ไสถ้วัแดงยา่ง ขนมฮิตทีหมู่บา้นนําศกัดิสิทธิโอชิโนะฮกัไก 

เทยีง  บริการอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร (4) เมนู หมูยา่งหินภูเขาไฟ 
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จากนัน นําท่านไปสมัผสัประสบการณ ์พิธีชงชาแบบญีปุ่น ซึงเป็นเอกลกัษณข์องประเทศญีปุ่น วา่ดว้ยการใชเ้วลา

อย่างสุนทรีย ์ดว้ยการดืมชา และการชงชาผงสีเขียว หรือ มทัฉะ นับตงัแต่ประมาณศตวรรษที 14 ตน้ฉบบัของพิธี

ชงชา และใหท่้านไดส้ัมผัสกบับรรยากาศของการจาํลองเรืองราวเกียวกบัการพบปะในวงสงัคม เกียวกบัการดืมชา

และชงชาทีไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชนัสูงทีเกิดขึนในประเทศญีปุ่ น 
 

 

แวะชมความงามของใบไมเ้ปลียนสี ณ อุโมงคเ์มเปิล (Momiji Corridor / Momiji Kairo) จุดชมใบไมเ้ปลียน

สียอดนิยม ตงัอยู่ใกลก้บัทะเลสาบคาวากูจิโกะ บริเวณดงักล่าวจะถูกจดัเป็น งานเทศกาลใบเมเปิลเปลียนสี Fuji 

Kawaguchiko Autumn Leaves Festival ทีตลอดสองฝังขา้งทางจะเรียงรายไปดว้ยตน้เมเปิลมากกวา่ 60 

ตน้ ทีมีใบสีแดง สีเหลือง และสีสม้สลับไปมาทอดยาวกว่า 2 กิโลเมตร สําหรับใบทีแหง้แลว้ก็จะร่วงหล่นลงทีพืน

หรือทีคลอง ทําใหท้ังดา้นบนและดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเปิลหลากสีสนัราวกับพุ่มอุโมงค์ใบเมเปิลในยามคําคืน 

ตงัแต่เวลา 16.30 – 22.00 น. จะมีการประดับไฟ illumination เปิดประดับตามทางเดินยาวไปตลอดแนว ทําให้

อุโมงคเ์มเปิลแห่งนี ไม่วา่จะยามกลางวนั หรือ กลางคืนก็งดงามไม่แพก้นั 

หมายเหต:ุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจดัขึนในช่วงประมาณปลายตุลาคมของทุกปี 

แต่สาํหรบัปี 2022 นี ยงัไม่ประกาศวนัทีแน่นอนออกมาอยา่งเป็นทางการ 
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จากนัน เดินทางกลับสู่ มหานครโตเกียว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นําท่านอิสระ ชอ้ปปิงย่านชินจูกุ 

เพลินกบัการชอ้ปปิงสินคา้มากมายและ เครืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครอืงเล่นเกมส ์หรือสินคา้ที

จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือผา้ แบรนด์เนม เสือผา้แฟชนัสาํหรับวยัรุ่น เครืองสาํอางยีหอ้ดังของ

ญีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆอีกมากมาย 

แนะนําจุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชียล นันก็คือ แมวยกัษ ์3 มิติ ทีโผล่บนจอ LED ขนาดมหึมา จอมีความโคง้

ขนาด 154 ตรม. (1,664 ตารางฟุต) เสียงทีออกจากลาํโพง

คุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็น

เทคโนโลยีระดบัสูง ทีใหภ้าพเสมือนจริง ปรากฎเป็นภาพแมว

เหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยกัษ์

แลว้ ท่านยงัสามารถรบัชมโฆษณาต่างๆ ทีถูกออกแบบใหเ้ป็น

ภาพ 3 มิติผ่านจอ LED นี ไม่วา่จะเป็น แพนดา้ รองเทา้ Nike 

น้องหมา Pompompurin จานบิน UFO แมแ้ต่หุ่นยนตเ์ครอืงดูด

ฝุ่น ท่านสามารถรบัชมและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศัย 

อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือความสะดวกในการชอ้ปปิง 

ทพีกั  TOKYO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  ***พกัโรงแรมโตเกียว 1 คืน*** 

โรงแรมใกลย้่านชอ้ปปิง หรือ ใกลร้ถไฟฟ้า ใหท้่านเต็มอิมกับการชอ้ปปิง หรือ สัมผัสบรรยากาศการท่อง

ราตรี ณ กรุงโตเกียวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

  หมายเหตุ : ชอืโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
 

วนัท ี4 ตลาดปลาสึจิ - ศาลเจา้เมจิ – เมืองโบราณคาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด – วัดนาริตะซัน - อิสระเดิน

เล่นถนนปลาไหล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

นําท่านสู่ ย่านซึกิจิ (Tsukiji) ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish 

Market) ตัวตลาดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตลาดในสําหรับคา้ส่ง

พวกอาหารทะเล ผักและผลไม ้ซึงจะเปิดใหนั้กท่องเทียวเขา้ชม

หลัง 9:00 น. รวมถึงการประมูลปลาทูน่า ทีจะเปิดใหเ้ขา้ชม

เป็น 2 รอบ คือ 5.25 น. และ 5.50 น. ส่วนตลาดนอกเป็น

ตลาดสาํหรบัรา้นคา้ปลีกนานาชนิดและรา้นอาหาร โดยรา้นคา้

ต่างๆ จะเปิดตังแต่ประมาณ 9:00 – 14:00 น. หากตอ้งการ

ทานอาหารญีปุ่นอร่อยๆ แนะนําใหแ้วะมาทีตลาดนอก โดยมี

อาหารขึนชือ คือซูชิ ซาชิมิ และไข่หวานย่าง 
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จากนันนําท่านเยียมชม ศาลเจา้เมจิจิงกู (Meiji Jingu, Harajuku) ศาลเจา้ในดวงใจของชาวญีปุ่น ศาลเจา้ทีสรา้ง

ขึนเพือสักการะพระจกัรพรรดินีแห่งยุคเมจิ ทีครองราชย์ ในสมัยปี 1867-1912 หลังจากทีพระจกัรพรรดิเมจิ

สินพระชนม ์ผูค้นในโตเกียวนันต่างเรียงรอ้งทีอยากจะสรา้งศาลเจา้เพอืใชส้กัการะพระจกัรพรรดิเมจิ ทีศาลเจา้เมจิ

นัน ยงัสามารถประกอบ พิธีแตง่งาน ไดด้ว้ยค่ะ ถือวา่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก เจา้สาวจะสวมใส่ชุด ทีเรียกวา่ 

ชิโรมุคุ (ชุดกิโมโนสีขาวบริสุทธิ) เดินอวดโฉมภายใตชู้กะสะ (ร่มแดงสมยัก่อน) ดูแลว้เหมือนกบัฉากในละคร 

ดงันันวนัทีเดินทางมาเทียว ถา้ไดพ้บเจอถือว่าโชคดีมาก 

เทยีง  บริการอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร (6) เมนู ชาบูเซ็ท 
 

 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1ชม.) นับเป็นย่านทีมีเสน่หแ์ละมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆ ถนนหลักจะยาวประมาณ  เมตร แต่

ระหว่างสองขา้งทางของถนนเสน้นีจะมีตรอกซอกซอย ทีสามารถเดินเทียวเขา้ไปไดอ้ีกยาวๆ เลย ซึงสิงทีทาํใหย้า่น

เมืองเก่าแห่งนีฮอตฮิตในหมู่นักท่องเทียว ก็ตรงทีทัวทังย่านเต็มไปดว้ยบา้นเรือนสไตล์สมยัเอโดะตลอดแนวยาว

สองขา้งทาง ทีบอกเลยว่าดูแลดีมากๆ จนน่าเหลือเชอือย่างกบัหลุดเขา้มาในสมยันันเลยล่ะ บริเวณนียงัเคยมีโกดงั

เก็บของอยู่หลายแห่งตังแต่สมัยก่อน จากการทีพ่อคา้แม่คา้จึงรํารวยและมีการสรา้งอาคารต่างๆขึนเรือยๆ บาง

อาคารก็มีอายุเก่าแก่และยงัคงความดังเดิมมาจนถึงปัจจุบนัก็มี ทําใหย้่านนีมีฉายา Koedo Kawagoe หรือ แปล

ไดว้า่ ลิตเตลิเอโดะ (Little Edo) โดยคาํวา่ “kura” แปลวา่ โกดงั จึงเป็นทีมาของชือถนน Kurazukuri ซึงเป็นเสน้

ทีคนนิยมเดินเทียวชมตึกรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนีนันเอง  
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จากนันใหท่้าน อิสระชอ้ปปิงเลือกซือสินคา้พืนเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) รา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนม

พืนเมือง เช่น เคก้ ขนมหวานต่างๆ จึงเป็นทีมาของชือตรอกลูกกวาด หรือ ตรอกขนมนันเอง นอกจากนียงัมีขาย 

คารินโดะ (Karinto) คุกกีพนืเมืองญีปุ่น, ไอศกรีม, ขนมทีทาํจากถวัแดงและมนัหวาน และยงัมีของชนิเล่นชนิเล็กๆ 

และของฝากต่างๆ 

 

 

 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นวัดทีเปิดหรือปิดทา้ยทริป

สําหรับนักท่องเทียวทีมานครโตเกียวหลายๆคนก็ว่าได้ เพราะเป็นวัดทีใกลส้นามบินนาริตะมากทีสุดเลยคะ 

นอกจากนันยังเรืองลือว่ากันว่าวัดแห่งนีศักดิสิทธิมาก โดยเฉพาะเรืองการขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจาก

อุบติัเหตุต่างๆ หรือจะขอพรดา้นความรกั การงาน และเรอืงทวัไปก็สมัฤทธิผลกนัมานักต่อนักแลว้  
 

 

อิสระเดินเล่นชอ้ปปิง นาริตะโอโมเตซันโดะ คือ ถนนชอ้ปปิงสวยงามทีนําไปสู่วดันาริตะซงัชินโชจิ ถนนเสน้นี

เหมาะสําหรับเดินเล่นและซือของทานเล่นและของทีระลึกพืนเมืองก่อนเขา้ชมวดั หรือทานอาหารในรา้นจํานวน

มากทีขายปลาไหลสดๆ ยา่งบารบ์ีคิวแสนอร่อย 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (7) เมนู ปิงยา่ง 

ทพีกั  NARITA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

  หมายเหตุ : ชอืโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
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วนัท ี5 สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพอืเช็คอินเดินทางกลบั 

09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เทียวบินที XJ601 

 มีบริการอาหารและเครอืงดืมบนเครือง 

14.35น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

กรุณาศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจองทวัร ์
เพือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้ และบริษัทฯทวัรคู่์คา้ 

เมือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์งัหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะถือวา่ ท่านไดย้อมรบัเงอืนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ทงัหมด 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ 

 รายการทัวร์สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากเทียวบินล่าชา้ สภาพอากาศ หิมะตกหนัก พายุไตฝุ้่ น 

แผ่นดินไหว สึนามิ สภาพการจราจร การระบาดของโรคติดต่อ การเมือง เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 การบริการของรถบสันําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ  ชวัโมง มิอาจเพิมเวลาได ้

โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนันๆ เป็น

หลกัจึงขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง 
 

** เทียวบินภายในประเทศ ขอสงวนสิทธิในการไม่รบัผิดชอบ และ พิจารณาทุกๆกรณี 

เนืองจากทางบริษัท ไดจ้าํหน่ายโปรแกรมทวัร ์ทีเรมิเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง 

ไม่นับรวมการเดินทางจากสนามบินอืนๆ  และใหแ้จง้ต่อพนักงานขายล่วงหน้า ก่อนทาํการซือบตัรโดยสารภายในประเทศทุกครงั

เนืองจากตอ้งไดร้บัการยืนยนัเทียวบินหลัก และกรุ๊ปคอนเฟิรม์ เพอืประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

ขอ้ควรระวัง!!! หากท่านทีตอ้งออกตวัภายใน (เครืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ททีุกครงัก่อนทาํการ

ออกตวัหรือ กรุณาเลือกซือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททสีามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได ้

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซึงทางบริษัท 

ขอสงวนสิทธ ิไม่รบัผิดชอบทุกกรณี ++++ 
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ตามมาตรการของรฐับาลญีปุ่น (อพัเดท 31 พ.ค. 2565) สาํหรบัมาตรการเปิดรบันักท่องเทียว 

ตงัแตว่นัท ี10 มิถุนายน 2565 ทเีดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร ์

ประเทศไทย ถูกจดัอยูใ่น กลุ่มสีนาํเงิน (กลุ่มประเทศทีมีความเสียงตาํ) 

 เมือเดินทางถึงญีปุ่น ไม่ตอ้งกกัตัว 

 ไม่ตอ้งตรวจโควิด (ATK) ทีสนามบินในญปุ่ีน 

 ไม่ตอ้งแสดงใบรบัรองการฉีดวคัซีนโควิด (Vaccine Certificate) 

 ตอ้งแสดงใบรบัรองผลตรวจโควิดเป็นลบ (RT-PCR) ทดสอบภายใน  ชวัโมงก่อนออกเดินทาง 

 ตอ้งยืนขอวีซ่า 

 ตอ้งลงทะเบียนรบัรองผูเ้ดินทาง ERFS สาํหรบัเขา้ญปีุ่ น (ทางบรษิัทฯ จะเป็นผูล้งทะเบียนใหท่้าน) 

 นักท่องเทียวจาํเป็นตอ้งดาวโหลด 4 แอปพลิเคชนัในโทรศพัท์ส่วนตวั ดงันี 

1. My SOS เพือติดต่อเจา้หน้าทีสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความช่วยเหลือ เนืองจากสงสยัวา่ อาจจะติดเชือ ซงึ

สามารถทาํ VDO Call และแชทคุยได ้

2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตือนวา่ เราอาจพบความเสียงเนืองจากอยูใ่กลผู้ติ้ดเชือ 

3. Questionnaire แบบสอนถามออนไลน์ โดยลงทะเบียนตามลิงคนี์ Questionnaire app (mhlw.go.jp) เป็นการ

ลงทะเบียนผูเ้ดินทางทีเขา้มาญปุ่ีน กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอยา่งนอ้ย 6 ชวัโมงก่อนเดินทาง) 
4. Google Map ลิงคก์บัแอปฯ My SOS เพอืทราบ Location Real Time ตลอดเวลาทีอยูญี่ปุ่ น 

มาตรการกลบัเขา้ประเทศไทยสาํหรบัผูม้ีสญัชาติไทย (ถือหนังสือเดินทางไทย) 
 

ผูท้ีไดร้บัวคัซีนครบแลว้ 

 ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass 

 สามารถเดินทางเขา้ไดต้ามปกติ ไม่ตอ้งกกัตวั ไม่ตอ้งเขา้รบัการตรวจหาเชอืโควิด-  ทงัก่อน และหลงัเขา้ไทย 

 เมือเดินทางถึงไทย ด่านควบคุมโรคอาจใหแ้สดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซีน 

ผูท้ียงัไม่ไดร้บัวัคซีนหรือไดร้บัไม่ครบ 

 ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass 

 แสดงผลตรวจหาเชือโควิด-  ดว้ยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (ออกโดยสถานพยาบาลหรือ lab)ทีออกภายใน 

 ชวัโมงก่อนเดินทาง (ยกเวน้เด็กอายุตาํกวา่  ปีทีเดินทางพรอ้มผูป้กครอง) 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดียว เพิม 

16 – 20 พ.ย. 2565 

(ลางาน 2 วนั / PEAK AUTUMN) 
33,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,900 

23 - 27 พ.ย. 2565 

(ลางาน 2 วนั / PEAK AUTUMN) 
36,999 6,900 

1 - 5 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 1 วนั / วนัหยุดยาว) 
37,999 6,900 

2 - 6 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 1 วนั / วนัหยุดยาว) 
37,999 6,900 

8 - 12 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 1 วนั / วนัหยุดยาว) 
37,999 6,900 

 

ค่าทิปไกด ์คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ตอ่ทริป 
 
 

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
**สาํคัญมาก**สําเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า  เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-

กลบั  และตอ้งเหลือหน้ากระดาษอย่างตาํ 2 หน้า) 

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัท มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการ

ออกและเขา้เมืองของท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจาํ หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลือ**  
 

 

อตัราค่าบริการนีรวม  

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั ตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามนั  

 ค่านําหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือง 20 กก. / กระเป๋าถือขึนเครอืง 7 กก.  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทวัร ์นําเทียวตามทีระบุในโปรแกรม 

 โรงแรมทีพกัตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั -  ท่าน/หอ้ง) กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัทีเขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจ
จาํเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ 
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 ค่าเบียประกนั อุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเทียว วงเงินประกนัท่านละ ,000,  บาท ครอบคลุมถึง สุขภาพ อาการ

เจ็บป่วย อุบติเหตุต่างๆ ทีเกิดขึนภายในวันเดินทาง และ ครอบคลุมการรกัษากรณีผูเ้ดินทางติดเชือโควิด-19 (เงือนไขตาม

กรรมธรรม ์แผนประกนัภยัเดินทางต่างประเทศ GTIP – ASIA PLUS (แผน BASIC) ของบริษัท ประกนัภยั ไทยวิวฒัน์) 

 ลงทะเบียนรบัรองผูเ้ดินทาง ERFS สาํหรบัเดินทางเขา้ญปุ่ีน และสาํหรบัยืนวีซ่า 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง และค่า

พาหนะต่างๆ ทีมิไดร้ะบุในรายการ 

 ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชวัโมงก่อนการเดินทาง มีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวีซ่าอีกครงั ผูเ้ดินทางจะมีค่าใชจ้า่ยเพิม 1,500 บาท สาํหรบัการยนื

รอ้งขอวีซ่า และ ลูกคา้ดําเนินการเตรียมเอกสารตามเงือนไข ทีสถานทูตรอ้งขอ (ระยะเวลาในการยืนวีซ่า 5-7 วนัทาํการ นับจาก

วนัทไีดเ้อกสารครบ) 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนําหนักเกินกวา่ทีสายการบินนันๆ กาํหนด หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีนํามนั ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ 

 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป 

 ภาษีมูลค่าเพมิ  % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % 
 

 

เงือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

(เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่านนั ไม่รวมการตดักรุ๊ป หรือ กรุ๊ปเหมา) 

 มัดจาํท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านไดท้าํการจอง 3 วัน กรณีลูกคา้ทําการจองน้อยกว่าวนัเดินทาง 25 วนั 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน ทนัทีในวนัจองเท่านัน 

 ส่วนทีเหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทาง  วนั  ( นับรวมวนัเสาร ์และ อาทิตย ์)  

 หากไม่มีการชาํระเงิน ค่าทวัร ์ตามเงือนไขทีกาํหนด ระบบจะทาํการยกเลิกทีนังโดยอตัโนมติั 

 หากชาํระเงินค่าทัวรไ์ม่ครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไม่มีเงือนไข 

 เมือท่านชําระเงินค่าทัวร์ไม่ว่าจะทังหมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไว ้

ทงัหมดนีแลว้ 

 หากชาํระเงินในแต่ละส่วนเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งหลกัฐานการชาํระเงินใหก้บัทางบริษัทฯ 
 

กรณีตดักรุป๊ มดัจาํท่านละ 20,000 บาท ส่วนทีเหลือชาํระ 45 วนัก่อนการเดินทาง  
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เงือนไขการยกเลิก 

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเทียวและมัคคเุทศก ์
กรุณาพิจารณาเงอืนไขตา่งๆ และเงอืนไขการยกเลิกทวัรข์องบริษัทฯ ก่อนทาํการจองทัวร ์

หากท่านไดท้าํการจองทวัรแ์ลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดร้บัทราบ และยอมรบัเงือนไขทุกอยา่งแลว้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกวา่ 30วนั เก็บค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน เป็นตน้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30วนั  หกัค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์

สามารถเปลียนผูเ้ดินทางได ้(เปลียนชอื) ตอ้งแจง้ล่วงหน้าใหบ้ริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง 

 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์

เนืองจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หน้าทตีม. หรือ ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
 

ขอ้มูลเพิมเติม เรืองตวัเครืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง

ทีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ําเนินการออกตัวเครืองบินไปแลว้ (กรณีตัว REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบินเท่านัน  

ทีนังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน กรณีตอ้งการระบุทีนังติดกันทังกรุป๊ หรือริมหนา้ต่าง หรือริมทางเดิน แจง้หนา้เคานเ์ตอร์

เช็คอิน ณ วนัเดินทาง ไม่สามารถระบุตอนจองทวัรไ์ด ้
 

 

ขอ้มูลเพิมเติม เรืองโรงแรมทีพกั 

 เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / 

Double) และ หอ้งพกัแบบ  ท่าน /  เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

 บางกรณี จะไดห้อ้งพกัเป็นแบบ Double หรือ Twin ขึนอยูก่บัทางโรงแรมจะจดัหอ้งให ้

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการ

ปรบัเปลียน หรือยา้ยเมืองเพอืใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิมเติมเรืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 สาํหรบันําหนักของสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบิน คือ 2  กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชนัประหยดั / 

Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนําหนักเพิมเป็นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในสว่นที

โดนเรียกเก็บเพิม) 

 สาํหรบักระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหนํ้าขึนเครืองได ้ตอ้งมีนําหนักไม่เกิน  กิโลกรมั และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .  นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  เซนติเมตร (  นิว) 

 กรณีทีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้ทงันีขึนอยู่กบัขอ้กาํหนด

ของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีสมัภาระนําหนักเกิน (ท่านตอ้งชําระในส่วนทีโดน

เรียกเก็บเพิม) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณ ี
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กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ใชว้ีลแชร ์ 

กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ ก่อนการเดินทาง 

 

เงือนไขกรณีเกิดภยัพิบตัิ 

เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภัย การระบาดของโรคติดต่อในประเทศ 

หรือ นอกประเทศ หรือเมืองทีท่านเดินทางไป และสายการบิน หรือ ในส่วนของการบริการต่างประเทศทีท่านเดินทางท่องเทียวยงัคงใหบ้รกิาร

อยูเ่ป็นปกติ ท่านสามารถใชส้ิทธิไดต้ามเงือนไขการยกเลิกไดเ้ท่านัน 
 

รายการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ทีพกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง 

การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซงึเป็นเหตุการณ์ที

นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 

หมายเหต.ุ. (สาํคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ทีพัก การจราจร เหตุการณ์ทาง

การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง

เป็นเหตุการณ์ทีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร ์เนืองจากเหตกุารณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั ทงัๆ 

ทีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่านเดินทางท่องเทียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธใินการไม่คืนค่าทวัรท์งัหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าใชจ้่าย 

เนืองจากทางบริษัทไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหน้าแลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทวัรท์งัหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดงันี 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่

ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสอืมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีทีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วทีพาํนักอยู่ในประเทศไทย 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


