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รหัสโปรแกรม : 11650 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

ทวัร ์TOKYO FUJI PINKMOSS  (5D3N) 
“NRT16 TOKYO PINKMOSS บมูบาย่า 

สายการบิน Thai Lion Air (SL) 
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บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง(DMK) 

SL 300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นารติะ) 01.00 – 09.10 

SL301 NRT(นารติะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                 (-/-/-) 
 

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การ

ตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อม

ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้

เมอืง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ี 2 
     กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาซากสุะ -  โกเทม็บะ   

     เอาท์เลท็  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปยูกัษ์ไม่อัน้ !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซน็ !!)         (-/L/D)                          
 

01.00น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่

SL300 ** มเีสรฟิ SNACK บนเครื่อง มจีอทุกทีน่ัง่ดหูนงั/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
09.10น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนบัถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองค์เจ้าแม่กวน   

อมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีู้คนมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอด

ทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่ง

แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหน้าสุดของวดั ทีม่ชี ื่อวา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สู่ตวั

วหิารที่ประดษิฐานเจ้าแม่กวนอมิทองค า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ

รา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ 

ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่ระลกึ อสิระให้ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดใน

โลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ทีร่มิแม่น ้าสุมดิะ  

เท่ียง 
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อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง YAKINIKU  

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็ (Gotemba Premium Outlets) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นม

ทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ที่ย ิง่ใหญ่ ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงอย่างจุใจ 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 , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA 

KIDSเป็นตน้ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อัน้ 

พกัท่ี  FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่า

หากได้แช่น ้าแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการ

หมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

  
 

วนัท่ี 3       ภเูขาไฟฟูจิชัน้5 - พิพิธภณัฑ์แผน่ดินไหว – เทศกาลพ้ิงคม์อส –  โอไดบะ                 (B/L/-)                                                             
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   น าท่านเดนิทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจซิงั หรอื ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้อยู่

ระหวา่ง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภเูขาทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ื่อเสยีง

และเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยอืนประเทศญี่ ปุ่นในตลอดทุก
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ฤดกูาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่่านมา องคก์ารยเูนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจ ิได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  

  น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5 (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย หรอื 

ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผู้พจิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีที่ไม่สามารถขึน้ได้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดในลกัษณะ

ของการเหมาจ่ายเรยีบร้อยแล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภูเขา

และววิโดยรอบของภเูขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระให้ทุกท่านได้เกบ็ภาพความ

ประทบัใจเกบ็ไว้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื้อสนิค้าของที่ร ะลกึซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทีบ่นภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 นี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake 

Jinja) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นทีส่กัการะบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นที่ส าหรบับวงสรวงท่านเทนกุ 

โดยมคีวามเชื่อวา่รอบของฟูจซิงัช ัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มจีมูก

แดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มสีมบตัิ

ของท่านเทนกุหลงเหลอือยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกว่า 375 กโิลกรมั ตกอยู่ที่พื้นใน

สวน ซึง่ในสมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นต้น จงึเป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึ

เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีผู่ค้นต่างเคารพบชูาและนิยมมาซือ้เครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

  น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่

เกิดขึน้ในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่

สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางชม PINKMOSS PARK FESTIVEL 2019 สมัผสักบัความงามเทศกาลทีน่่าสนใจและดงึดดู
ผูค้นจากความสวยงามของดอกพงิคม์อสสชีมพสูวยสดทีท่ าการปลกูและดแูลรกัษาเป็นอยา่งด ีนกัท่องเทีย่ว
จะไดช้ืน่ชมความงดงามของดอกชบิะซากุระ หรอืดอกพงิคม์อส ท่ามกลางภาพเบือ้งหลงัทีเ่ป็นภเูขาไฟฟูจทิี่
อยูใ่นช่วงก าลงัสวยงามเป็นพเิศษ มองเหน็ไดเ้ด่นชดั เหมาะแก่การเกบ็ภาพความประทบัใจ และดว้ยความ
สวยของดอกพงิคม์อสทีบ่านสะพรัง่เตม็พืน้ที่กลายเป็นสชีมพสูดใสทีส่วยราวกบัภาพวาดในเทพนิยาย เป็นที่
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น่าสนใจใหก้บันกัท่องเทีย่ว ทัง้ยงัสามารถหาของกนิทอ้งถิน่ และ ของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลบัมาไดอ้กีดว้ย    

 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทงิต่างๆ ใน

อ่าวโตเกยีว ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที่

สวยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ กย็งัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขยีว ไดเวอร์ซติี ้

โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึ่ง ทีอ่ยูบ่นเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็

คอื หุ่นยนตก์นัดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมขีนาดใหญ่มาก ที่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่หน้าห้าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่

เป็นที่ระลกึ ในบรเิวณห้างกจ็ะมีร้านค้าส าหรบัคอกนัดัม้ อย่างเช่น กนัดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้า

อยากเขา้ไปดนูิทรรศการกนัดัม้ กต็อ้งไปที ่กนัดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณห้าง ไดเวอร์ซติี ้

แ
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ลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั   

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

   

วนัท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัหรืเลือกซ้ือดิสนีย์แลนด ์                                                   (B/-/-) 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระเตม็วนั ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมไีกด์คอยให้ค าแนะน าในการ

เดนิทาง อาท ิ

-  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเดจ็

พระจกัรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจกัรพรรดทิีม่คีวามส าคญักบัประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิง่ และได้รบัความ

เคารพจากชาวญี่ปุ่นยคุปัจจุบนัมากทีสุ่ด   

-  ย่านฮาราจกู ุแหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคอืคนที่ก าลงัมองหาซื้อ

เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากที่นี่อกีด้วย หรอื ถ้า

ตอ้งการเหน็วยัรุ่นญี่ปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดไูดท้ีน่ี่ได ้จะมวียัรุ่นญี่ปุ่นน่ารกัๆ เดนิกนัเตม็ถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์ดงัระดบั

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

รองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มแีบบให้เลอืกสรรมากมาย อกีทัง้ยงัมรี้านขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีทัง้ยงัม ีSHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

-  ย่านชิบยุ่า ศนูยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูปปั้นสุนัข

แสนรูท้ ีก่ลายเป็นจุดนดัพบยอดฮติส าหรบัหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวที่ตกึ(109) อจิมิารุควิ 

ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและแฟชัน่ช ัน้น าของญี่ปุ่นในฤดตู่างๆอื่นๆมากมาย  

-   ย่านช้อปป้ิงชินจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้  

มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิง

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยีห่้อดงัของญี่ปุ่นไม่ว่าจะ

เป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

- Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวนั 
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มแีบรนดช์ ัน้น าของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลอืกสรรมากมายกว่า 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 

สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ช้อปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสนิค้าน าเขา้

และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่นโกอนิเตอรม์ากมาย 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนีย์แลนด์เพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

ดสีนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน

สนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่น

ตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับ้านผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของ

ตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์สามมติิThe Invention of the Year ให้ท่านได้

สนุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตูน

เอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของ

ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์
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การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 
 

 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสู่สนามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แต่เนื่องดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ 

แต่ 9.00 น.เป็นต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกค้าใช้บริการไป

สนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้รถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่ว ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช้

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

น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เที่ยวสุดทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง     

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสูง

นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุที่นัง่บนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นัง่เบาะ

สามารถหมุนเขา้ หากนัได้มอีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดย

เวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เที่ยวสุดท้ายว่าหมด

ตอนกีโ่มง   

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 
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4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแต่รถบสันี้จะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร 

ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู ่35-40 ท่านต่อเทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 

เยน/ท่าน/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถ้าเดก็อายตุ ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา    

5) Taxi ในส่วนของรถแทก็ซีน่ี้ค่าโดยสารจากโตเกยีว สู่โรงแรมทีพ่กัยา่นนารติะจะอยูท่ ีร่าคา 20,000-25,000 

เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)              

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 5    สนามบินนาริตะ  – กรงุเทพ (ดอนเมอืง)                                                                      (B/-/-) 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

11.00น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบนิ

ที ่SL 301  ** มเีสรฟิ SNACK บนเครื่อง มจีอทุกทีน่ัง่ดหูนงั/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

16.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดินทางเมษายน 2562 
15 – 19 เมษายน 2562 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 

16 – 20 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

17 – 21 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

18 – 22 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

19 – 23 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

20 – 24 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

21 – 25 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

22 – 26 เมษายน 2562 24,999 24,999 24,999 6,500 15,900 

 

** อตัราน้ียงัไมร่วมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไมมี่ท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 
 

** ท่านท่ีถอืหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื่อการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ  าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  
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** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถอืหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Thai Lion Air ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
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ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 1 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน า เที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
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การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่ เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 
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 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 
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พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


