
 

 

ทวัร ์NRT06 TOKYO FUJI TEN FREE DAY(5D3N) 
“กระซบิรกั  ผา่นลมหนาว” 

สายการบนิ NOK SCOOT (XW) 

 
บนิดว้ยสายการบนิ นกสกูต๊ (XW) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XW 102 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นารติะ) 02.20 – 10.25 

XW 101 NRT(นารติะ) - DMK(กรุงเทพ) 13.55 – 18.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 



 

 

วนัที ่1      กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                 (-/-/-) 

 
23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 6-7 สายการบนิ Nok Scoot โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้ม

ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พืช ผัก ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลพนิจิของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้

เมอืง  

วนัที ่2      กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – วดัอาซากุสะ - โกเท็มบะ เอาทเ์ล็ท                                       
     (พเิศษ !! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ !! และ อาบน า้แร ่ออนเซ็น !!)                       (-/L/D)                          

02.20น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Nok Scoot เทีย่วบนิที ่

XW 102 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

10.25น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง YAKINIKU    

น าทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ีความ

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิ

มทองค าทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้

ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่

แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วั

วหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มีชือ่ว่า ถนนนากามเิซะ (Nakamise Road) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

รา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ 

ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระใหท้่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูทีส่ดุใน

โลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ทีร่มิแม่น ้าสมุดิะ  

  น าทา่นเดนิทางสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ ิง่ใหญ่ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ เชน่ 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 , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

พกัที ่  FUJI SAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แร ่ ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่

หากไดแ้ชน่ า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการ

หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

วนัที ่3 
       ลานสก ีฟจูเิทน - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ชงชาแบบญีปุ่่ น -  หมูบ่า้นอยิาชโินะ ซาโตะ -    
       ดปูระดบัไฟที ่Germen Village  – นารติะ                                                                  (B/L/-)                                                     

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไม ้

กระดานเลือ่นไดต้ามอัธยาศยั ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่น

สกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ีชือ่เสยีงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจทิีส่วยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาว

โพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถตดิต่อหัวหนา้ทัวรล์่วงหนา้ ราคานี้ไม่รวมค่าเชา่อุปกรณ์

เครื่องเล่นสก ีสโนวส์เลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรือไม่ ข ึน้อยู่กับสภาพ

ภมูอิากาศ)  

  (หมายเหต:ุ ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่น

โปรแกรมทวัรเ์ป็น คาวาฟจูโิกะ สถานีที ่22 (RETRO BUS) เป็นจุดทีช่มภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามทีส่ดุในชว่งฤดู

หนาว) 

  น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟู

จ ิและทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับการเกดิแผ่นดนิไหวที่

เกดิข ึน้ในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลยี ว ิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาตทิี่ประเทศญี่ปุ่ นไม่

สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับพธิี “ชงชาแบบญีปุ่่ น” ซ ึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นว่าดว้ยการใช ้

เวลาอย่างสนุทรยี ์ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทชา นับตัง้แตป่ระมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของ

พธิชีงชา และใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกนัในวงสงัคมเกีย่วกบัการ

ดิม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายในบรรดาชนชัน้สงูทีเ่กดิข ึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของ

ทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

น าทา่นเดนิทางชม หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตัง้อยู่ในพื้นทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึง่ถกูพายุไตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จน

กระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปีไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชน

ไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรม ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ 

ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ไดร้ับการดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร 

พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่  ซ ึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั ้ง เด ิมที่ต่ างกัน  เช่น 

เครือ่งปั้นดนิเผา ธูป และผา้ทอ หรอือาจเขา้ร่วมทดลองผลติกระดาษวาช ิถ่านชารโ์คล และบะหมี่โซบะดว้ย

ตนเอง 

สว่นของพพิธิภณัฑใ์นบา้น ไดแ้ก ่บา้นวาตานาเบะ(Watanabe House)ทีจ่ัดแสดงเกีย่วกับชวีติประจ าวันของ

เกษตรกรทีเ่คยใชช้วีติอยู่ในแถบนี้ พพิธิภัณฑก์ารกัดเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment 

Control Museum) ทีอ่ธบิายถงึสาเหตุของการเกดิดนิถล่มทีท่ าลายหมู่บา้น และเทคนคิการใชป้้องกันภัย

พบิัต ิ

บา้นที่เหลือจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะทอ้งถิ่น รา้นผลติ และสตูด ิโอถ่ายภาพบุคคล ซึ่ง

นักท่องเที่ยวจะไดล้องสวมชุดกโิมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ  (ไม่รวมค่าชุดกโิมโน

ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารตัง้อยู่รอบๆหมู่บา้นอกีดว้ย 

จากนัน้น าทุกท่านสู ่ หมูบ่า้นเยอรมนั Country Farm German Village ภายใตบ้รรยากาศของชนบท

เยอรมันกบั “เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว” ตอ้นรับฤดูหนาวทีก่ าลังจะมาถงึ การประดับประดาตกแต่งไฟดว้ย

หลอดแอลอดีกีว่า 2ลา้นดวงในชว่งฤดหูนาวของทีน่ี่ย ิง่ใหญ่ทีส่ดุในจังหวัดชบิะและถอืเป็น “หนึง่ในสามการ

ประดบัประดาไฟทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคตะวันออก” อกีดว้ย 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 



 

 

  ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

วนัที ่4     อสิระเต็มวนัหรอืเลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์                                                           (B/-/-) 

 
เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้ าแนะน าในการ

เดนิทาง อาท ิ

-  ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ที่สรา้งข ึน้เพื่ออุทศิและเป็นทีส่ถติย์วญิญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคัญกับประเทศญี่ปุ่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ และไดร้ับ

ความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยุคปัจจุบันมากทีส่ดุ   

-  ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผา้ เครื่องประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคอืคนที่ก าลังมองหาซื้อ

เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อีกดว้ย หรือ ถา้

ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ีน่ี่ได ้จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนน

เหมือนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับ

โลก อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหา

รองเทา้แบบตน้ฉบับ MADE IN JAPAN ที ่SHOP นี้มีแบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อีกทัง้ยังมีรา้นขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทัง้ยังมี SHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

-  ยา่นชบิยุา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถกูใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูปปั้นสนัุข

แสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ 

ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  

-   ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้  

มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิ

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะ

เป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะ เลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ดีสนีย์แลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินีย์แลนดแ์ห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่าน

สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ (ไม่จ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเล่นเครื่องเล่น

ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบียนในดนิแดนโจรสลัดจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของ

ตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้่าน

ไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นู



 

 

เอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซือ้ของที่

ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์

 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

 

 

1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นื่องดว้ยจะตอ้งเร ิม่ตัง้ 

แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกคา้ใชบ้รกิารไป

สนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ ึน้รถบัสไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทโีดยใช ้

ความ เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ทีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-

18.20 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง     

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืว่าเป็นรถไฟทีร่าคาคอ่นขา้งสงูนดินงึ

แตต่ัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าข ึน้ไปแลว้เราจะไม่มีทีน่ั่งเบาะสามารถหมุน

เขา้ หากันไดม้ีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาทีร่ถไฟ

ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง 

  

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดนิทางเขา้โตเกียวแต่รถบัสนี้จะจ ากัดจ านวน

ผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู่ 35-40 ทา่นต่อเทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ี

ราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุต ากว่า 12 จะเสยีครึง่ราคา  

  

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซีน่ี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมที่พักย่านนารติะจะอยู่ที่ราคา 20,000-

25,000 เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมคา่ทางดว่น)              

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง 
     

  
Ueno 

 
Nippori 

 
Airrport 

  นาท ี   41   36     Keisei Skyliner 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   

  นาท ี 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

      

  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

  
นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport Limousine 
Bus 

      
  

  

 
Tokyo Area 

   
  

  นาท ี 90+           Taxi 



 

 

วนัที ่5    วดันารติะซนั – สนามบนินารติะ –- กรงุเทพ (ดอนเมอืง)                                             (B/-/-) 

 
เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุทา่นสู ่วดันารติะซนั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่

มีชือ่เสยีงมากของเมืองนารติะ สรา้งข ึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมี

อาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทกีวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลกั เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มีชือ่ว่า Great 

Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย 

10.30น.     น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

13.55น.     ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ Nok Scoot เทีย่วบนิที ่

XW 101  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

18.25น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของ

บรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 
ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 
ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 
อตัรา หอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ
อตัรา  
ทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน มกราคม 2562 

01 – 05 มกราคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 15,900 

02 – 06 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

03 – 07 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

04 – 08 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

05 – 09 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

06 – 10 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

07 – 11 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

08 – 12 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

09 – 13 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

10 – 14 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

11 – 15 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

12 – 16 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 



 

 

13 – 17 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

14 – 18 มกราคม 62 22,900 22,900 22,900 7,000 13,900 

15 – 19 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

16 – 20 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

17 – 21 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

18 – 22 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

19 – 23 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

20 – 24 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

21 – 25 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

22 – 26 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

23 – 27 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

24 – 28 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

25 – 29 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

26 – 30 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

27 – 31 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

วนัเดนิทางเดอืน กมุภาพนัธ ์2562 

01 – 05 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

02 – 06 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

03 – 07 กมุภาพนัธ ์62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

04 – 08 กมุภาพนัธ ์62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 



 

 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

08 – 12 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

09 – 13 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์62 28,900 28,900 28,900 7,000 15,900 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์62 28,900 28,900 28,900 7,000 15,900 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

25 ก.พ.– 01 ม.ีค. 62 26,900 26,900 26,900 7,000 14,900 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 62 26,900 26,900 26,900 7,000 14,900 

27 ก.พ.– 03 ม.ีค. 62 26,900 26,900 26,900 7,000 14,900 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 62 26,900 26,900 26,900 7,000 14,900 

 

 



 

 

วนัเดนิทางเดอืน มนีาคม 2562 

01 – 05 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

02 – 06 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

03 – 07 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

04 – 08 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

05 – 09 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

06 – 10 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

07 – 11 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

08 – 12 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

09 – 13 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

10 – 14 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

11 – 15 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

12 – 16 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

13 – 17 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

14 – 18 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

15 – 19 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

16 – 20 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

17 – 21 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

18 – 22 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

19 – 23 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ 

ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 



 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่

ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึง่   

  กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง 

  อัตราคา่บรกิารระบุ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Nok Scoot อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดั 

  จ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่

สนามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ 

และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตวัอย่างเชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ 



 

 

ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 
 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 
 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 วัน ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข ึน้ต ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ ส ิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิ

เพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิข ึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอียดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่ว่า

สว่นใดส่วนหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพื่อใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 



 

 

 หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางให ้

ทา่นอย่างนอ้ย 5 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 อัตราทวัรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรือ 

กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเร ิม่มืดแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได  ้

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ

ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึ

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่า่นไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  



 

 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืส ิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได ้               ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลง

ท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


