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TOKYO FUJI PINKMOSS (5D3N) 

“NRT31 TOKYO PINKMOSS IN 

LOVE” 

สายการบนิ THAI AIR ASIA (XJ) 
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บินสายการบนิ ไทยแอรเ์อเซยี (XJ) : ขึ้นเครือ่งที่สนามบิน

ดอนเมอืง (DMK) 

XJ 602 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริ

ตะ) 

02.30 - 

10.55 

XJ 603 NRT(นาริตะ) - DMK(

กรุงเทพ) 
14.25 – 



3 
 

19.10 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น

เครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**ราคาไมร่วมคา่ทิป ท่านละ 2,000 บาท ยกเวน้ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ป ีณ วนั

เดนิทางกลบั** 

 

วันที่ 1  

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

23.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคาร

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 4 

สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้

ค้าแนะน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศ

ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

เจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง  
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วันที่ 2   

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ 

– โกเท็มบะ เอาท์เล็ต  

(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้้าแร่ 

ออนเซ็น !!)   

02.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการ

บิน Thai Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 602  ** ไม่มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

10.55น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  (ตามเวลา

ท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) 

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  

น้าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค้า ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) 

วัดท่ีได้ชื่อว่าเป็นวัดท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมาก

ท่ีสุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน  อิมทอง

ค้าที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือ

ความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีต้ังของโคมไฟ

ยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ 

ประตูทางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสุดของวัด ท่ีมีชื่อว่า “ประตูฟ้าค้ารณ” และถนน

จากประตูเข้าสู่ตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค้า มีชื่อว่า ถนนนา

กามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นท่ีต้ังของร้านค้า ขายของท่ีระลึก

พ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ี

ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของท่ีระลึก อิสระให้ท่าน
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สามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่

ของกรุงโตเกียว ท่ีริมแม่น้้าสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

 

 

น้าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท   ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม

ท้ัง Street Brand และ Hi-End Brand ท่ียิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง

อย่างจุใจ เช่น MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA 

ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 

DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , 

S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , 
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SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI 

ASOBI,HAKKA KIDSเป็นต้น 

ค่า้  บรกิารอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนบูุฟเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ั้น 

พักที่  FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่ง

ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่น้้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะท้าให้

ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

 

วนัที่ 3 

ภูเขาไฟฟจูชิัน้ 5 – พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – Fuji 

Shibazakura PARK –  ยา่นโอ 

ไดบะ – นารติะ   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  น้าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารู้จักกันท่ัวไปในนามของ 

ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ต้ังอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ 

ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงและ

เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลง

ตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ท้ังยังเป็นจุดมุ่งหมาย

ของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่ง

ในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ 

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย  

  น้าท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น 

ในกรณีท่ีอากาศไม่เอื้ออ้านวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีดูแลทาง

ขึ้นจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่านั้น กรณีท่ีไม่สามารถขึ้นได้ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัท

ได้ช้าระค่าใช้จ่ายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) เมื่อ

ถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและ

วิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศท่ีบริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระ

ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถ

เลือกซื้อสินค้าของท่ีระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย

บรรยากาศได้อีกด้วย ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ ยังเป็นท่ีต้ังของ ศาลเจ้าโค

มิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและ

อธิฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ีส้าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่า

รอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” 

(ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าท่ีนี่ท่านเทนกุปกครองอยู่

นั่นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่

มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน้้าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ท่ี

พ้ืนในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็น

ต้น จึงเป็นท่ีมาว่าท้าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีผู้คนต่าง
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เคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นท่ี

ระลึก 

   จากนั้นน้าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่ีจ้าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ้าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี 

วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติท่ีประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น้าท่านเดินทางชมดอกพ้ิงค์มอส ท่ี Fuji Shibazakura Park สัมผัสกับ

ความงามเทศกาลที่น่าสนใจและดึงดูดผู้คนจากความสวยงามของดอกพิงค์

มอสสีชมพูสวยสดท่ีท้าการปลูกและดูแลรักษาเป็นอย่างดี นักท่องเท่ียวจะ

ได้ชื่นชมความงดงามของดอกชิบะซากุระ หรือดอกพิงค์มอส ท่ามกลาง

ภาพเบื้องหลังท่ีเป็นภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ในช่วงก้าลังสวยงามเป็นพิเศษ 

มองเห็นได้เด่นชัด เหมาะแก่การเก็บภาพความประทับใจ และด้วยความ

สวยของดอกพิงค์มอสที่บานสะพรั่งเต็มพ้ืนท่ีกลายเป็นสีชมพูสดใสท่ีสวย

ราวกับภาพวาดในเทพนิยาย เป็นท่ีน่าสนใจให้กับนักท่องเท่ียว ท้ังยัง

สามารถหาของกินท้องถิ่น และ ของท่ีระลึก ติดไม้ติดมือกลับมาได้อีกด้วย 

(ขอสงวนสิทธิ์กรณีดอกพ้ิงค์มอสไม่บาน น้าท่านท่องเท่ียวท่ีหมู่บ้านอิยาชิ

โนะซาโตะแทน)     
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จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะท่ีสร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้

อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มี

ชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของปี 1990 มีไดเวอร์ซิต้ี โตเกียว

พลาซ่า เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่งอยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้คือ 

หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งใหญ่มาก ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าห้าง  

นอกจากนี้ยังมีสิ่งท่ีน่าสนใจอีกท่ีท่านสามารถไปชมไปถ่ายรูปได้ เช่น 

สะพานสายรุ้งเรนโบว์ อนุสาวรีย์เทพีสันติภาพจ้าลอง และ ช็อปโดเรม่อน 

หรือ Doraemon Future Department Store การ์ตูนขวัญใจของทุกเพศ

ทุกวยั มีสินค้าน่ารักๆและกิจกรรมสนุกๆให้ท่านท้าอีกด้วย 

 

ค่้า  อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

 

วันที่ 4  

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ 

โดยมีไกด์คอยให้ค้าแนะน้าในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศและ

เป็นท่ีสถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิท่ี

มีความส้าคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความ

เคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากท่ีสุด   

 

-  ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น 

หากคุณคือคนท่ีก้าลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อ

เสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากท่ีนี่อีกด้วย หรือ ถ้า

ต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีนี่ได้ จะมี

วัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะ

ซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก 

อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก 

ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN 

JAPAN ท่ี SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมีร้านขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจ
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คุณหนู อีกท้ังยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 

MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกด้วย  

-  ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้

เป็นท่ีระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิต

ส้าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว 

ท้ังเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นน้าของญี่ปุ่นในฤดู

ต่างๆอื่นๆมากมาย  

-   ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อป

ปิ้งสินค้า  

มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ 

หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม 

เสื้อผ้าแฟชั่นส้าหรับวัยรุ่น เครื่องส้าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

- Shisui Premium Outlets อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ เปิดให้บริการทุก

วัน 

มีแบรนด์ชั้นน้าของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 

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 
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สามารถช้อปได้ต้ังแต่เวลา 10:00 - 20:00น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบ

รนด์เนมท่ีแหล่งรวมสินค้าน้าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์

มากมาย 

 

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะ เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 

2,900.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของ

ราชาการ์ ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุน

สร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่

จ้ากัดจ้านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัว

ใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ

เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่า
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ขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก

นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe 

Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อ

สินค้าท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกท้ังยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอก

จากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพ่ือนการ์ตูนอีก

มากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ 

 

 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

 

แผนที่การเดนิทาง 

     

  

Ueno 

 

Nippori 

 

Airrp

ort 

  นา

ท ี   41   36     

Keisei 

Skyliner 
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1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของ

ทางโรงแรม(บางโรงแรมอาจะไม่มีให้บริการ) แต่เนื่องด้วยจะต้องเริ่มต้ัง 

แต่ 9.00 น.เป็นต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น 

      

  

  

 

Ikebuk

uro 

Shinju

ku 

Shibu

ya 

Shinag

awa Tokyo   

  

นา

ท ี 97 92 84 80 67   

Narita 

Express 

N'EX 

      

  

  

 

Ikebuk

uro 

Shinju

ku 

Shibu

ya 

TokyoC

ity 

Shinag

awa   

  

นา

ท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport 

Limousi

ne Bus 

      

  

  

 

Tokyo Area 

   

  

  นา

ท ี 90+           Taxi 
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เป็นช่วงที่มีลูกค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจ้านวนมากซึ่งอาจจะท้าให้ขึ้น

รถบัสไม่ครบตามจ้านวนผู้เดินทางทั้งหมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะ

ไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.

โดยค่าต๋ัวจะอยู่ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีให้บริการ 7.28-

18.20 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่

โมง     

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือ

ว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ต๋ัวรถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนั่งบน

รถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีท่ีนั่งเบาะสามารถหมุน

เข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าต๋ัวรถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 

3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟให้บริการต้ังแต่เวลา 7.44-19.42 น 

เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง   

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียว

แต่รถบัสนี้จะจ้ากัดจ้านวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 

ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 

3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาท่ีให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายุต้ากว่า 

12 จะเสียครึ่งราคา    

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพักย่าน

นาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทาง

ด่วน)              

  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การ

ท่องเที่ยว 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   
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วันที่ 5   

วัดนาริตะ – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

(ดอนเมือง)  
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เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็น

วัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 

940 ต้ังอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี

หลากหลายต้ังอยู่ในบริเวณทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้น

สไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวน

ญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย   

 

น้าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็น

ห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เนื่องจากต้ังอยู่ใกล้

กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตล์

ญี่ปุ่น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ้าหน่ายสินค้าแฟชั่น 

อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่น

มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 

arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสีย

ภาษีสินค้าส้าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือก
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มากมายจ้าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไป

จากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ 

11.00น.     น้าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

13.55น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย

สายการบิน Thai Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 603  ** ไม่มีบริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

19.05น.     เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

พร้อมความประทับใจ 

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

 

** ราคานี ้เปน็รายการจอยหน้ารา้นเทา่นัน้ กรณตีดักรุ๊ปทัง้กรุป๊ หรอื ท้า

รายการเปน็กรุป๊เหมาตา่งๆ รบกวนตดิตอ่บรษิทัเพือ่เชค็ราคาใหม่ทกุครัง้ ** 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่้าเปน็ตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, 

ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหนา้ของบรษิัท ทุกครัง้กอ่นทา้การออกตัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ให้ทราบลว่งหน้า ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ให้

บรษิัทฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก้าหนดการ

เดนิทาง 

ผู้ใหญ ่

หอ้งละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่าน

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่

เด็กไมม่ีเตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ป)ี 

พักเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ท่านละ 
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ละ 12 ป)ี 

อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

วนัเดนิทางเดอืน พฤษภาคม 2563 

6-10 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

7-11 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

8-12 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

14-18 พ.ค. 

63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

16-20 พ.ค. 

63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

20-24 พ.ค. 

63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

21-25 พ.ค. 

63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

22-26 พ.ค. 

63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

27-31 พ.ค. 

63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

29 พ.ค. – 2 

มิ.ย. 63 
19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ 

ตามธรรมเนยีม 2,000 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึ

เด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถงึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นีท้่านสามารถ

ใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้
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ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ใน

วนัเชค็อนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

**  

(ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ท่านที่ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไป เพือ่การ

ท่องเทีย่ว ประเทศญี่ปุน่ ไมจ่้าเปน็ตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ้านกัไดไ้ม่

เกนิ 15 วนั ตอ่ครัง้ **  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

( Economy Class)  ร ว ม ถึ ง ค่ า ภ า ษี ส น า ม บิ น    

  และค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลง

บั ต ร โ ด ย ส า ร  ไ ม่ ว่ า เ ท่ี ย ว ใ ด  เ ท่ี ย ว ห นึ่ ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ 

ไ ม่ ใ ช่ ต๋ั ว เ ค รื่ อ ง บิ น  ต า ม ท่ี ต า ม ท่ี ต า ร า ง 

  อัตราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Thai Air 

Asia X ให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ   

  ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมนี้า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครือ่งบนิ

ไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัด 
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  จ้านวนชิ้น แต่ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับ

รถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ใน

ก ร ณี มี ง า น เ ท ร ด แ ฟ ร์  ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า  

   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท้าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิ ท ธิ์ ใ น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น โ ร ง แ ร ม ท่ี พั ก  ไ ป 

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย

ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละ

สถานที่ในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุด

ท่ า น ล ะ  1,000,000 บ า ท  ( เ งื่ อ น ไ ข ต า ม 

   กรมธรรม์)  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุ

ในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 2,000 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 

ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
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เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆ

ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถท้าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้

บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน้้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบริษัท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชา้ระเงนิ 

 กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 

15,000 บาท และตัดท่ีนั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ 

กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก้าหนด และหากท่านมีความ

ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่น

หมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ 

เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
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 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 

100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน 

ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 30-44 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของ

ค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการท่ีช้าระมาแล้วท้ังหมดท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจาก

ค่าบริการท่ีช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การส้ารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมช่ัน กรุ๊ปเหมา หรือตัดกรุ๊ป ไม่สามารถ

ยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออก

เอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส้าหรับการ

ด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

เงือ่นไขสา้คญัอืน่ๆที่ทา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต้่า อย่างน้อย 30 ท่าน หาก

ต้่ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ
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ช้าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน 

เพ่ือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการ

เดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณี

พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

 กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี

บางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่า

อากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหาย

ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ท่ีท่านเริ่ม

จองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า 

กรณีมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม

จริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่าน

ให้กับเจ้าหน้าท่ีหลังจากช้าระเงินกรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 

กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 
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 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่ง

ส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่าน

จะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ 

ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณี

พิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ี

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ณ วันกลับ  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็น

ก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. 

การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง 

เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ 

ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ

สว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน 

เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ

ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีท่ีจ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืน

ได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หาก
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ระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้า

หนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอย

แยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสาย

การบิน หรือ เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่าน

เดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้

อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไป

อ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อย

แล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่

หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ

ขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณี

ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุด

ให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  
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 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบ

ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว 

(Single) และห้องคู่  (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกัน

เสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่า

กรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่งท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจาก

สายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการ

จลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง 

หลังจากได้ส้ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

**เมือ่ทา่นชา้ระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นได ้                
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ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


