
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ): ข้ึนเครื่องท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู(BKK) 

XJ600 BKK (สุวรรณภมิู) –NRT(นาริตะ) 23.50 – 08.10 

XJ601 NRT(นาริตะ) – BKK (สุวรรณภมิู) 09.15 – 14.35 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 

 



DAY 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)   (–/–/–) 

20.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชัน้ 4เคาน์เตอรส์ายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บรษิัทฯ คอยให้การตอ้นรบัอาํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์

คอยให้คาํแนะนํามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

 **กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน** 

ขอ้ควรทราบ: ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

23.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน

ทีX่J600**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 

DAY 2 นาริตะ – วดันาริตะซนั ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซนัโดะ – หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮคัไค –  โกเท็มบะ พรี

เมี่ยม เอาท์เล็ท                                                                                                                                   (–

/L/D) 

08.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา **  

นําทุกท่านสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวดัในพระพุทธศาสนาทีต่ัง้อยู่

ในเมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะทีว่ดัแห่งนี้มรูีปเคารพขององค์ฟุโดเมยีวโอ ที่มชีื่อเรยีกขานกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณ

ว่า "นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสําคญัที่เป็นศูนย์กลางความ

ศรทัธาต่อองคฟุ์โดเมยีวโอ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้อิสระเดนิเล่น นาริตะโอโมเตซนัโดะถนนช้อปป้ิงสวยงามที่นําไปสู่วดันารติะซังชินโชจ ิถนนเส้นนี้

เหมาะสาํหรบัเดนิเล่นและซื้อของทานเล่นและของทีร่ะลกึพืน้เมอืงก่อนเขา้ชมวดั หรอืทานอาหารในรา้นจํานวน

มากทีข่ายปลาไหลสดๆ ย่างบารบ์คีวิแสนอร่อย 

เท่ียง       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟ่ต์YAKINIKU 

บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง มีเน้ือสตัว์ให้เลือกมากมาย ไม่อัน้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มีเมนูอ่ืนๆเช่น ซูชิ ราเมง 

สลดั ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 



นําท่านออกเดนิทางตอ่ไปยงั หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮคัไค(OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บา้นเก่าแกใ่นบรเิวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิด้วยววิทวิทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสิูง

ตระหง่าน และสายน้ําบรสิุทธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็(GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสนิค้าแบรนด์

เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ เช่น MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 

DIESEL ,TUMI, ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 

PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN, AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่      บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อัน้ + เซตอาหารญ่ีปุ่ น 

ท่ีพกั FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้

แชน้ําแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวยีน

โลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 



DAY 3 ภเูขาไฟฟูจิชัน้5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ– พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว–อโุมงคใ์บเมเป้ิล–โอไดบะ(B/L/–) 

เช้า          บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจซิัง หรอื ที่เรารู้จกักันทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิึโอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาที่มคีวามสูงเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีื่อเสยีง

และเป็นที่รูจ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดม้อบมาให้อย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุก

ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็น

มรดกโลกทางวฒันธรรมอกีด้วย นําท่านเดนิทางขึ้นสู่ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5(ทางบรษิัท ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึ้น ใน

กรณีทีอ่ากาศไม่เอื้ออํานวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจ้าหน้าที่ ทีดู่แลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ 

กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ได้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิัทได้ชําระ

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภูเขา

และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ

ประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสญัลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 นี้ ยงัเป็นทีต่ัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นที่

สกัการะบูชาและอธฐิานขอพร อีกทัง้ยงัเป็นทีส่ําหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงัชัน้ 5 

นี้ ถูกเรยีกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทีม่จีมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่าที่นี่

ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 

อย่างเช่น ขวานขนาดใหญท่ีม่น้ํีาหนักกว่า 375 กโิลกรมั ตกอยู่ทีพ่ ืน้ในสวน ซึง่ในสมยัก่อนมผูีค้นนิยมมาทดลอง

ยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าว่าทําไมภูเขาไฟฟจู ิจงึเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นต่างเคารพบูชาและ

นิยมมาซื้อเครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ 



 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสูพิ่พิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกิดแผ่นดินไหวที่

เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่นไม่สามารถ

หลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 

 นําท่านเดนิทางชม โมมิจิ ไคโร หรือ อโุมงคใ์บเมเป้ิลเป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นส ีฟูจ ิยอดฮติในบรเิวณทะเลสาบ 

KAWAGUCHIKO หรอื 1 ใน 5 ทะเลสาบที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจ ิโมมจิ ิไคโร ตัง้อยู่บรเิวณชายฝัง่ทางตอนเหนือ

ของทะเลสาบ KAWAGUCHIKO เลยีบแม่น้ําสายเก่า ลกัษณะของสถานทีน่ี้จะเป็นทางเดนิยาวเลยีบทางแม่น้ํา

ที่มีต้นเมเป้ิลหรือโมมิจิ ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงปุ๊บ ใบเมเป้ิลพวกนี้ก็จะ

เปลี่ยนเป็นสีส้ม สแีดง และร่วงหล่นลงตามพื้น ปกคลุมทางน้ําสายเก่า กลายเป็นสสี้มแดงไปทัว่บริเวณทัง้

ดา้นบนด้านล่าง เวลามองไปตามทางเดนิยาวกจ็ะมลีกัษณะเหมอืนกบัอุโมงค์ อย่างที่เรยีกกนัอกีชื่อว่า อุโมงค์

ใบเมเป้ิล 

 

  

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดนิทางสู่ โอไดบะ(ODAIBA) เป็นสถานทีท่ีม่สีภาพเป็นเกาะอยู่ตรงบรเิวณอ่าวโตเกยีว แรกเริม่ เกาะนี้

ถูกสรา้งขึน้ในสมยัเอโดะเพื่อใชส้าํหรบัเป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานของขา้ศกึ ต่อมาทางญี่ปุ่นได้ทําการ

ถมทะเลเพิ่มพื้นที่ของเกาะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงท่าเรอื จนปัจจุบันมี

โรงแรมและหา้งสรรพสนิค้าต่าง ๆ เกิดขึน้มากมายจนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่ิยมอกีแห่งหนึ่ง ถอืได้ว่าโอ

ไดบะคือเกาะที่เกิดจากน้ํามือมนุษย์เลยทีเดียว และปัจจุบันญี่ ปุ่นก็ได้เลือกให้ย่านโอไดบะเป็นย่านแห่ง

เทคโนโลยอีกีดว้ย 

 พาชม กนัดัม้RX-0 UNICORNความสูงขนาดสมจรงิถึง 19.7 เมตร รวมถึงระบบและส่วนประกอบที่มีความ

ซบัซอ้นกว่ารุ่นก่อนทีนํ่ามาจดัแสดง ยกตวัอย่างเช่น เขาทัง้ 2 ขา้งที่จะรวมเขา้มาเป็นเขาเดยีวใน UNICORN 



MODE และจุดแสดงไฟตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มีมากถึง 50 จุด เวลาที่เปลี่ยนร่างเป็น DESTROY 

MODE ทีจ่ะจดัแสดงในช่วงกลางคนื เรยีกไดว่้าอลงัการงานสรา้งไม่แพรุ่้นก่อนเลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่         อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

 

DAY 4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั                                                                                                           (B/-/-)                                                             

เช้า          บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรอืเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คําแนะนําในการ

เดนิทาง อาท ิ

 ศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ที่สรา้งขึน้เพื่ออุทศิและเป็นทีส่ถิตยว์ญิญาณขององค์สมเด็จพระ

จกัรพรรดเิมจ ิซึ่งเป็นจกัรพรรดทิีม่คีวามสาํคญักบัประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิง่ และได้รบัความเคารพ

จากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบนัมากทีสุ่ด   

 ย่านฮาราจูกแุหล่งรวมเสื้อผา้ เครื่องประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคอืคนที่กําลงัมองหาซือ้เสื้อผ้า

แบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว COST PLAY ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้า

ตอ้งการเหน็วยัรุ่นญี่ปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมวียัรุ่นญี่ปุ่นน่ารกัๆ เดนิกนัเตม็ถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ดงัระดบัโลก 

อาทิ CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหา

รองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยงัมีร้านขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทัง้ยังมี SHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  



 ย่านชิบุย่าศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรู้

ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจมิารุคิว ทัง้

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและแฟชัน่ชัน้นําของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย  

 SHISUI PREMIUM OUTLETSอยู่ใกลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวนัมแีบรนดช์ัน้นําของญี่ปุ่นและแบ

รนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น COACH, COACH MEN,DISNEY STORE, 

ISETAN, UGG, G-STAR RAW, BILLABONG, PUMA, GAP, TAKEUCHI KIKUCHI, MICHAEL 

KORS,TOMMY HILFIGER, NEW BALANCE, DIESEL, SAMSONITE, SAMANTHA THAVASA, POLO 

RALPH LAURENสามารถช้อปได้ตัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ช้อปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิค้าแบรนด์เนมที่แหล่ง

รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่นโกอนิเตอรม์ากมาย 

 หรอืหากท่านใดมคีวามประสงค์จะเลือกซ้ือดิสนีย์แลนด์1 DAY PASSPORTเพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง)ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่าน

สนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จํากดัจํานวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่น

ตวัใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดงั TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร ์THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวญักบับ้านผีสิงใน HAUNTED MANTION สมัผสัความ

น่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเลก็ SMALL WORLD ชมภาพยนตร์สามมิติTHE INVENTION OF 

THE YEAR ใหท้่านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์ีกทัง้ยงัจะได้

สมัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี้เมา้ส์ มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอีกมากมายสนุกกบั

การจบัจ่ายซื้อของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

 

แผนท่ีการเดินทาง      

  UENO  NIPPORI  AIRRPORT   
นาที   41   36     KEISEI SKYLINER 

          

 IKEBUKURO SHINJUKU SHIBUYA SHINAGAWA TOKYO     

นาที 97 92 84 80 67   

NARITA EXPRESS 

N'EX 

          

 IKEBUKURO SHINJUKU SHIBUYA TOKYOCITY SHINAGAWA     

นาที 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

AIRPORT LIMOUSINE 

BUS 

          

 TOKYO AREA        
นาที 90+           TAXI 



1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสู่สนามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม(มเีป็นบางโรงแรม) แต่เนื่อง

ดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงทีม่ลูีกคา้ใช้

บรกิารไปสนามบนิ เป็นจาํนวนมากซึง่อาจจะทําใหข้ึน้รถบสัไม่ครบตามจํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย KEISEI SKYLINER เป็นรถไฟที่วิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช้

ความ เรว็ในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 

น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสุดทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง     

3)รถไฟสาย NARITA EXPRESS (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสูง

นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ัง่บนรถไฟได้เลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึ้นไปแลว้เราจะไม่มทีีน่ัง่เบาะสามารถ

หมุนเขา้ หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟ

ใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสุดทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง  

4) AIRPORT LIMOUSINE BUS เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจํากัดจํานวน

ผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ี

ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เดก็อายุตํากว่า 12 จะเสยีครึง่ราคา  

5) TAXI ในส่วนของรถแทก็ซีน่ี้ค่าโดยสารจากโตเกยีว สู่โรงแรมทีพ่กัย่านนารติะจะอยู่ทีร่าคา 20,000-25,000 

เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)   

*** ราคาค่าเดนิทางอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง *** 

เท่ียง-คํา่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

 

DAY 5 นาริตะ  - สุวรรณภมิู (กรงุเทพฯ)      (B/–/–)                                                                                                                                                                                                                                    

เช้า บริการอาหาร เซตเบนโตะ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

09.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน

ทีX่J601**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

14.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ  
 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

31 ต.ค.-04 พ.ย.65 28,999 6,000 

06-10 พฤศจิกายน 65 28,999 6,000 



**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่า ในกรณีท่ีจะต้องย่ืนวซ่ีาญ่ีปุ่ น ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรมเนียมวีซ่าท่านละ 1,500 บาท 

 

การเข้าประเทศญ่ีปุ่ นแนะนําให้มีการทําประกันการเดินทาง โดยรายการน้ีไม่รวมประกนัการเดินทางท่ี

ครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 ท่านสามารถติดต่อเพ่ือช้ือประกนัได้ในราคาเร่ิมต้น 225 

บาท (แผน EASY VISA) ประกันคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

เน่ืองจากอุบติัเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 บาท และการคุ้มครอง

ด้านอ่ืนๆ (เง่ือนไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ 

 

 

ข้อสาํคญั  

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผูี้เดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านั ้น การเสรมิเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ

โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง)กรณีท่ีห้อง TRP 

เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่าน

จะต้องชาํระค่าห้องพกัเด่ียว 

09-13 พฤศจิกายน 65 29,999 6,000 

14-18 พฤศจิกายน 65 28,999 6,000 

17-21 พฤศจิกายน 65 29,999 6,000 

20-24 พฤศจิกายน 65 28,999 6,000 

23-27 พฤศจิกายน 65 29,999 6,000 

27 พ.ย.- 01 ธ.ค. 65 28,999 6,000 

30พ.ย.- 04 ธ.ค. 65 29,999 6,000 

03-07 ธนัวาคม 65 31,999 6,000 

07-11 ธนัวาคม 65 31,999 6,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 16,000 บาท 

ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 



- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 

รถบสันําเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า

เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดข้ึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เครื่องสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทาํราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 



- กระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก.  

- รถรบัส่งนําเทีย่วตามรายการ 

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 

- หวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั

มากอ่น เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมุสลมิ 

- ค่าวซี่าสาํหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งทําการยื่นเองเท่านัน้ 

- ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานัดหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษน้ํีามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลูกคา้ 

- VAT7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทกุท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- ค่าวีซ่าท่องเท่ียว1,500 บาท 

- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอรม์ที่ทางญี่ปุ่นกําหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบัทางบรษิัท กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจ

และใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทําการย้ายวนัเดินทาง หรอืเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิัทคู่คา้ และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้แบบฟอรม์ :HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 



 

เง่ือนไขการจอง 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครัง้ที ่1 ท่านละ 15,000บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

**กรุณาส่งสาํเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจําเป็นต้องใช้ในการย่ืนเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 

ทนัทีหลงัจากการชําระเงินหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํา่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใด

ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจําเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิัททวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิัทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน

ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของ

แต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

- ในการยื่นวซี่า กรณียื่นวซี่าไม่ผ่าน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวซี่าและจดัเตรยีมเอกสาร 

1,000 บาทและค่าใชจ้่ายอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซี่า เป็นตน้ กรณียืน่วซี่าหลงั 15 วนัก่อนเดนิทาง หาก

ถูกปฏเิสธวซี่า บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิ 

 

หมายเหตุ  



- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่าน

จําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง

ชําระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง คําสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบรษิัทฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 

(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรบัการ

ดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั

บรกิารหากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ําการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 



- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณี

ทีจ่ําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


