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ชมิสตรอวเ์บอรีส่ดๆที ่ชบิะ หมูบ่า้นนำ้ใส โอชโินะฮคัไค 

ชอ้ปปิง้ โกเทมบะ เอาทเ์ลท 

 สมัผสัความงามของ ภเูขาไฟฟจู ิบรเิวณชัน้ 5 

ขอพร ณ วดัโคมแดงชือ่ดงัแหง่เมอืงโตเกยีว วดัอาซากซุะ 

เพลดิเพลนิ เดนิเลน่ ชอ้ปปิง้ โอไดบะ ชนิจกูุ  

อาบนำ้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์ 

FREE WIFI ON BUS 

 

รายการทวัร ์

วันแรก      กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง  

21.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 

เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์(Air Asia X) เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 

3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟท้ังขาไปและขากลับ (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หาก

ต้องการซ้ือน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

23.50 น. เหินฟ้าสู ่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ600 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง   นารติะ-ไรส่ตรอวเ์บอรร์-ีโกเทบะเอา้ทเ์ลท-ออนเซน    (-/L/D)    

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ

ท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้

นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ  



10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอว์เบอร์รี สวนท่ีสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมเก็บเกี่ยวบลูเบอร์

รีและสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์สุดแปลกท่ีไม่ได้ส่งออกจำหน่ายตามตลาดท่ัวไปได้อย่างจุใจ 

เนื่องจากท่ีน่ีรองรับภาษาอังกฤษได้ นักท่องเท่ียวอย่างเรา ๆ จึงสามารถใช้บริการได้อย่าง

สบายใจ แถมภายในสวนยังรองรับลูกค้าท่ีมาพร้อมกับวีลแชร์และรถเข็นเด็กอีกด้วย  จึง

บอกเลยว่าท่ีน่ีเป็นสวนเพื่อการท่องเที่ยวท่ีสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลไม้

แสนอร่อยได้ท้ังครอบครัวตั้งแต่เด็กเล็กยันผู้สูงอายุเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นำท่านออกเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต 

(Gotemba Outlet)แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ ปุ่นท่ีดังไปท่ัวโลก พบกับ

คอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมย่ีห้อดังได้ท่ีร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG 

HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH 

PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

  

 

 

 

 



สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก 

พักที่ โรงแรม SUN PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน   

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ “เมนูพิเศษขาปูยักษ์”  

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น้ำแรอ่อนเซน็ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะ

ทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น   

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค -ช้อปปิ้งโอไดบะ       (B/L/-)    

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) ซ่ึงเป็นแหล่งน้ําบริสุทธิ์จาก

ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน้ําผุดโอชิ

โนะฮัคไค เพียงก้าวแรกท่ีย่างเท้าเข้าไปในบริเวณโดยรอบ ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และ

ไอเย็นจากแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยภายในหมู่บ้านจะมีบ่อน้ําใสแจ๋วมีปลา

คาร์ฟหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายดูน่าสบายในบ่อน้ํา ซ่ึงแต่ละบ่อน้ันเย็นจัดเพราะมี

อุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติให้ตัก

ดื่มตามอัธยาศัย และท่ีสำคัญหมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าโอทอปชั้นเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 



นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมี

ชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และ

ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของประเทศญี่ปุ่น ท้ังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติท่ีมาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวน

สิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด ) ท่ีทุกท่านจะได้เห็นถึงความ

สวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุก

ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซ้ือสินค้าของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณ์รูป

ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป

และซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย  

  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกยีว (Tokyo) 

นำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปป้ิง และแหล่ง

บันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของปี 

1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว  แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีสีเขียว  ไดเวอร์ซิตี้  โต เกียว พลาซ่า 

(DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ท่ีอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างน้ี

ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้า 

154 ร้าน อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka 

และยงัมหี้างให้เลือกเดินทั้ง AQUA CITY , VENUS FORT, DECKให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับการช้อปปิ้ง สำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยาก



เข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปท่ี กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซ่ึงอยู่ในบริเวณ

ห้าง ไดรเวอร์ซิตี้ + 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 

  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก 

พกัที ่  โรงแรม NARIRA MARROAD HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่   วัดอาซากุสะ -ช้อปปิ้งชินจูกุ    (B/L/-)    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากสุะ (Asakusa) เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดท่ีได้ชื่อ

ว่าเป็นวัดท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว 

ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำท่ีศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมี

ผู้คนมากราบไหว้ 

 

 

 

 

 



ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษ์

ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าท่ีอยู่

ด้านหน้าสุดของวัด ท่ีมีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารท่ี

ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านค้าขายของท่ี

ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ีระลึก 

ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นำท่านช้อปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจกุ ุ(Shinjuku)ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซ้ือ

สินค้านานาชนิด ได้จากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้อง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่า

บรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ท่ีราคาถูก

กว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น 

ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, 

UNIQLO, กระเปา๋สดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, 

H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW 

BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

 

 

 

 

 

  

ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก 

พกัที ่  โรงแรม NARITA MARROAD HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 



 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง       (B/-/-) 

06.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม 

07.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นาริตะ  

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (Air AsiaX) เท่ียวบินท่ี 

XJ601  

14.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป กรณผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 30 

ทา่น มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว เดนิทางพรอ้มทา่นจากเมอืงไทย 

 อตัราคา่บรกิาร  

 

 

วนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เดก็อาย ุ 

2 -12 ป ี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เดก็อาย ุ 

2 -12 ป ี 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

(มเีตยีง

เสรมิ) 

เดก็อายตุำ่

กว่า 12 ป ี

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น  

(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่ว

จ่ายเพิม่ 

13-17 เม.ย. 65 

หยดุยาวสงกรานต ์

42,900.- 42,900.- 42,900.- 39,900 10,000.- 



ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเปน็ 5,000 เยน/ทา่น 

ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวใน

ต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8-10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ

คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็น

หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

✓ โรงแรมท่ีพัก 3 คืน ตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  

รายชื่อโรงแรม 

1. Sun Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 1 คืน 

2. Narita Marroad Hotel  หรือเทียบเท่า 2 คืน 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุในรายการ    

✓ ค่าอาหารท้ังหมด 7 ม้ือ ตามรายการท่ีระบุในรายการ  (ม้ือเช้า 3 มื้อ มื้อกลางวัน 3 ม้ือ มื้อเย็น 1 

ม้ือ)   

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครอง

ตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

-คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี 

-คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป 

-เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้ 

-กรมธรรม์น้ี ไม่คุ้มครองผู้ท่ีเดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

✓ ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน 

✓ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1 ขวดต่อท่าน 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือ

เดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ  

× ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ำหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระ

ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ 

น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.) 

× ค่าภาษีน้ำมัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันท่ีจอง 

× ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น,  5,000 เยน/ท่าน/ทริป 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

× ค่าตรวจ RT PCR  

× ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย(ถ้ามี) 

× ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี) 

 

→เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน: 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เขม็ และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่นัน้ 

ประเทศญีปุ่น่ ไมร่บัรองการฉดีวคัซนียีห่อ้ SINOVAC/SINOPHARM 

พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 

2 หน้า หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยืนยันการจอง 

ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 27,900 บาท ชำระภายในวันที่ 12 มี.ค. 2565  

 กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์

เต็มจำนวน 

• หากไม่ชำระค่ามัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ภายในวันท่ี 12 มี.ค. 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการ

จองของท่านและคืนเงินจำนวน 5,000 บาท โดยส่วนท่ีเหลือหักเป็นค่า  

- ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน 



- ค่ามัดจำโรงแรมท่ีพัก 

- ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็น 

- ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า (ถ้ามี)  

• เม่ือท่านชำระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ังหมดน้ีแล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง

อีเมล tours2@ej.co.th Line ID: tours2 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อ

พร้อมยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่

ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจอง

ตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

→เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก , 

เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธ

มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่

ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด

รายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

***เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการธรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก์*** 

บริษัทฯ จึงกำหนดวันยกเลิกการจอง พร้อมการหักเงิน ดังน้ี  

• ยกเลิกก่อนวันท่ี 12 มีนาคม 2565  คืนเงินจำนวน 5,000 บาท  

• ยกเลิกระหว่างวันท่ี 13 มี.ค.  – 29 มี.ค. 2565  คืนเงินจำนวน 20,00 บาท 

โดยส่วนท่ีเหลือหักเป็นค่า  

- ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน 



- ค่ามัดจำโรงแรมท่ีพัก 

- ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็น 

- ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า (ถ้ามี)  

• ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2565จนถึงวันเดินทางไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ

ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง  

30ท่าน ตามที่กำหนด   

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน

, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ  อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สำรอง

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียน

ตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพัก

สำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ี

ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 

วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ และมีค่าใช้จ่ายโดยทางบริษัทฯ

จะแจ้งให้ทราบ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่าน้ัน 



11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกอง

ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทำท่ี

ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธ

ในกรณีอื่น ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะ

ติด อาจทำให้เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็ นดุลยพินิจของ

มัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้อง

เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

13. การบริการของรถบัสนำเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่

กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียว

ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้

เดินทาง ซ่ึงต้องไม่ทำให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นเดือนร้อน 

15. การนำสิ่งของมีค่าท่ีซ้ือจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับท่ีละเอียด และ

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด 

16. บริษัทเอ็กซ์คลูซีฟ เจอร์น่ีย์ จำกัด เป็นตัวแทนในการติดต่อท่ีพัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทาง

จากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตามรายการทัวร์เท่าน้ัน ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการยกเลิก 

เปล่ียนแปลง หรือข้อจำกัดในการให้บริการของสายการบิน ท่ีพัก ร้านอาหาร บริษัทรถท่ีให้บริการ

ระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ  

 

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



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


