
 
 
 
 
 

 
 

 
 

บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(BKK) 
XJ602 BKK(สุวรรณภูม)ิ – NRT (นารติะ) 02.30 – 10.45 
XJ603 NRT(นารติะ) - BKK(สุวรรณภูม)ิ 14.25 – 19.55 



 
 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบนิได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 
 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) - นาริตะ                                                                                                  (–/–/–) 
23.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษัิทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

02.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ 
XJ606 

10.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 
ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อย  

เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU 
น าท่านออกเดินทาง
ต่อไปยงั หมู่บ้านน ้าใส 
โ อ ชิ โ น ะ ฮั ค ไ ค 
( OSHINO HAKKAI) 
เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ใน
บริเวณทะเลสาบทัง้ 5 
รอบภูเขาไฟฟูจ ิด้วยววิ
ทิวทัศน์ ขอ งห มู่บ้ าน
สไตล์ ญ่ีปุ่ นโบราณ มี
ฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟู
จิสู ง ต ร ะหง่ าน  แ ล ะ
สายน ้ าบริสุทธิ ท์ี่ เ กิ ด
จากหิมะบนยอดภูเขา
ไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 

วนัท่ี 2 สนามบินนาริตะ - นาริตะ –  หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค - โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็           (–/L/D)                                                          



 น าท่านเดนิทางสู่ โกเท็มบะ พรีเม่ียม 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 KIDSเป็นต้น 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อัน้ 
ท่ีพกั       FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้
แชน ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิตดีขึ้น 

 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิึโอกะ และ จ.ยามานาช ิ ภูเขาที่มคีวามสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาที่มชีื่อเสียง
และเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสญัลกัษณ์
หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจ ิได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมอีกด้วย  น าท่านเดนิทางขึ้นสู่ ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5  (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึ้น ในกรณีที่
อากาศไม่เอื้ออ านวย หรอื ทางขึ้นปิด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผู้พจิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีที่

วนัท่ี 3 ภเูขาไฟฟูจิชัน้ 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – สวนจิโดริงะฟูจิ – อุเอโนะ   (B/L/-)                                                                                                 



ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทได้ช าระค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิ และสมัผสักบัอากาศที่บริสุทธิ ์ เยน็สบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
เก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศได้อีกด้วย 

 
 บนภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 นี้ ยงัเป็นที่ตัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นที่

สกัการะบูชาและอธฐิานขอพร อีกทัง้ยงัเป็นที่ส าหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงัชัน้ 5 
นี้ ถูกเรยีกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มจีมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่าที่นี่
ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มนี ้าหนักกว่า 375 กิโลกรมั ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมผีู้คนนิยมมาทดลอง
ยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจ ิจึงเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่ผู้คนต่างเคารพบูชา
และนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นของฝากของที่ระลกึ 

 น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 
และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดนิไหวที่
เกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุ่น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถ
หลกีเลี่ยงได้นี้ ให้ท่านอิสระเลอืกซื้อของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม สวนจิโดริงะฟูจิ เป็นสวนที่ตัง้อยู่ระหว่างทางระบายน ้า 2 สาย อยู่ใกล้กบัพระราชวงัอิมพเีรียลทาง
ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ มชีื่อเสยีงมากเรื่องการชมซากุระเพราะจะเหน็ภาพต้นซากุระมากมายของสวนเรียงราย
ไปตามทางน ้า จึงเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระสวนที่มผีู้เข้าชมมากที่สุดของโตเกียว สวนจิโดรงิะฟูจอิยู่ตรงกลาง
ระหว่างทางระบายน ้าเก่าแก่ของเมอืงโตเกียวนัน่ก็คอื  CHIDORIGAFUCHI กับ HANZO สร้างขึ้นตัง้แต่ยุคเอ
โดะ โดยจะมทีางเดนิเรยีบทางระบายน ้าและต้นซากุระยาวประมาณ 700 เมตร ท าให้เกิดเป็นอุโมงค์ต้นซากุระ 
(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทัง้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 



 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนอุเอโนะ (UENO PARK) เรยีกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ที่ถ้ามา
แถวๆย่านอุเอะโนะรบัรองว่ามาแลว้ไม่ใช่นัง่พกัผ่อนเพลนิๆเฉยๆแน่นอน เพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ใช่แค่
เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ขา้งในบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆ โดยภายในมทีัง้วดั ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวน
สตัว์ มตี้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจงึเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพกัผ่อนกนั ช่วงปกติที่ว่าคนนิยม
มาแล้วบอกเลยว่าจะพคีสุดๆกช็่วงฤดูใบไม้ผลขิองทุกๆปี (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดอืน
มนีาคมถึงต้นเดอืนเมษายน ทัง้นี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

 
ค า่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั HOTEL NIKKO NARITA หรือเทียบเท่า 



เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการ

เดนิทาง (ไม่มรีถให้บรกิาร) อาท ิ

 ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชนิโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทศิและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระ

จกัรพรรดเิมจ ิ ซึ่งเป็นจกัรพรรดทิี่มคีวามส าคัญกับประเทศญ่ีปุ่ นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิง่ และได้รบัความเคารพ

จากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัมากที่สุด   

 ย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคอืคนที่ก าลงัมองหาซื้อเสื้อผ้า

แบบแปลกๆ หรอืต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรอื ถ้าต้องการ

เหน็วยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมวียัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารกัๆ เดนิกนัเต็มถนนเหมือนกับ

ถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แล้ว ท่านยังได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ 

CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบ

ต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่  SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั ้งยังมีร้ านขายตุ๊กตา KITTY 

DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทัง้ยงัม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกด้วย  

 ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรู้

ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั ้ง

เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย  

 SHISUI PREMIUM OUTLETS อยู่ใกล้กับสนามบนินาริตะ เปิดให้บริการทุกวนั มีแบรนด์ชัน้น าของญ่ีปุ่นและ

แบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 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 LAUREN สามารถช้อปได้ตัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ช้อปป้ิงอย่างจุใจกบัสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่ง

รวมสนิค้าน าเขา้และสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 

 หรอืหากท่านใดมคีวามประสงค์จะ เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ 1 DAY PASSPORT เพ่ิมท่านละ 3,200.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ดสีนีย์แลนด์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน

สนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตวั

ใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก

ภาพยนตร์ THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน HAUNTED MANTION สัมผัสความ

น่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก SMALL WORLD ชมภาพยนตร์สามมติิTHE INVENTION OF THE 

YEAR ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกบัการจับจ่ายเลอืกซื้อสนิค้าที่ระลกึน่ารกัในดสินีย์แลนด์อีกทัง้ยงัจะได้สัมผัส

วนัท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั                                                                                                          (B/-/-) 



กับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดสินีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการ

จบัจ่ายซื้อของที่ระลกึน่ารกัในดสินีย์แลนด์ 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสู่สนามบนินาริตะใช้รถบสับรกิารฟรีของทางโรงแรม(มเีป็นบางโรงแรม) แต่เนื่อง

ด้วยจะต้องเริม่ตัง้ แต่ 9.00 น.เป็นต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มลีูกค้าใช้

บรกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท าให้ขึ้นรถบสัไม่ครบตามจ านวนผู้เดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย KEISEI SKYLINER เป็นรถไฟที่วิง่จากสนามบนินาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทีโดยใช้

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

เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง     

3) รถไฟสาย NARITA EXPRESS (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสูง

นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุที่นัง่บนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นัง่เบาะสามารถ

หมุนเขา้ หากนัได้มอีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟ

ให้บรกิารตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง  

4) AIRPORT LIMOUSINE BUS เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจ ากัดจ านวน

ผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 

3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บรกิาร 5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายุต ากว่า 12 จะเสยีครึ่งราคา  

5) TAXI ในส่วนของรถแท็กซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พกัย่านนารติะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 

เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)   

*** ราคาค่าเดนิทางอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลง *** 

เท่ียง-ค า่  อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั    HOTEL NIKKO NARITA หรือเทียบเท่า 

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 



เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทุกท่านสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวดัในพระพุทธศาสนาที่ตัง้อยู่
ในเมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะที่วดัแห่งนี้มรีูปเคารพขององค์ฟุโดเมยีวโอ ที่มชีื่อเรยีกขานกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณว่า 
"นารติะฟุโด" ประดษิฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานส าคญัที่เป็นศูนย์กลางความศรทัธาต่อ
องค์ฟุโดเมยีวโอ 

 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

14.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบนิ
ที่ XJ603 

 
 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 
 
 

ค่าบริการ 

วนัท่ี 5  วดันาริตะซนั ชินโชจิ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                  (B/-/-)                                                                                    

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดี่ยว 

18 – 22 มีนาคม 2566 BUS1 36,999 6,500 

18 – 22 มีนาคม 2566 BUS2 36,999 6,500 

18 – 22 มีนาคม 2566 BUS3 36,999 6,500 

25 – 29 มีนาคม 2566  37,999 6,500 

26 – 30 มีนาคม 2566 BUS1 37,999 6,500 

26 – 30 มีนาคม 2566 BUS2 37,999 6,500 

27 – 31 มีนาคม 2566  37,999 6,500 



**หากต้องการท ากรุ๊ปส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบนิ ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพักส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ช าระค่าห้องพกัเดี่ยว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถ
บสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 BUS1 37,999 6,500 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 BUS2 37,999 6,500 

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 BUS1 37,999 6,500 

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 BUS2 37,999 6,500 

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 BUS1 37,999 6,500 

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 BUS2 37,999 6,500 

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2566 37,999 6,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 18,500 บาท 
ไม่มีราคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไมม่ีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 



 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสิทธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกิดขึ้นกบัผู้เดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบนิได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเที่ยวตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- หวัหน้าทวัร์น าเที่ยวตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตียงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน 
เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชวีติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษัิทประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวริตัิ หรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้าม)ี โดยผู้เดนิทางต้องท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดนิทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ทที่ใช้บนิ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบนิเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบนิมกีารเก็บภาษีน ้ามนัเพิ่ม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ ์

ในการเรยีกเก็บลูกค้า 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบนิ ในวนัเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่าท่องเท่ียว 1,500 บาท 



- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกิน 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอร์มที่ทางญ่ีปุ่นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบัทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรอืติดโควิดต้องมีผลตรวจ
และใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษัิทคู่ค้า และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้                  แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 20,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มคีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทันทีหลังจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท
ก าหนด ทางบรษัิทจะถือว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคืนเงนิมดัจ าให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าทวัร์เต็มจ านวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดนิทางตรง

กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ช าระแล้วทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพเีรยีดถัดไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษัิทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ 

https://bit.ly/3NVFrkV


- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิ้น 

- ในการยื่นวีซ่า กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าบริการยื่นวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 
1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซี่า เป็นต้น กรณียื่นวซี่าหลงั 15 วนัก่อนเดนิทาง หาก
ถูกปฏเิสธวซี่า บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิ 

 
หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นต้องมาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆ
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น   

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษัิทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสตัว์ หรอื แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ 
- บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษัิท  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกร้องค่าบรกิารคนืได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตดัสนิใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านต้องการ  



- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับ
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแล้ว 

- หากมสีถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บรกิารได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่
จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


