
 

Tokyo Fuji 5D3N 
Let’s Go To Disneyland 

Special Progeam!!  

ใชร้ถทุกวนั no free day 

**Day4  ใครอยากไปสวนสนุก มีรถไปส่งท่ีดิสน่ีตอนเชา้

(9.00 )และกลบัมารบัตอนเยน็(19.00) หากใครไม่ไปสวน

สนุก เราก็มีรถพาไปเท่ียวทั้งวนั ดงัน้ี... 

ตลาดปลาซกึจิ ิ– วดัอาซากสุะ - ชนิจกุ ุ– โอไดบะ Diver City 
 

Wow!! บตัร DisneyLand ราคาแค ่1,999 บาท  

(เฉพาะโปรแกรมนีเ้ทา่นัน้) 

 

 

 



ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่เด็ก ราคาเดยีวกนั

หอ้งละ 2-3 ทา่น  

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

01 - 05 กนัยายน 61 14,991 5,000 

04 – 08 กนัยายน 61 14,991 5,000 

05 - 09 กนัยายน 61 14,991 5,000 

07 - 11 กนัยายน 61 14,991 5,000 

09 - 13 กนัยายน 61 14,991 5,000 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                          (-/-/-) 

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Nok Scoot โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 

หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง  

 

 

 

 

 

 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ 2 โตเกียว (นารติะ) – คาวาโกเอะ – ศาลเจา้ความรกั - ฟูจอิอนเซ็น (อาบน ้าแร)่  (-/-/D) 

02.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Nok Scoot 

เท่ียวบินท่ี XW 102  

** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน แต่บนเคร่ืองมีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ** 

10.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่า

เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ

สมัภาระเรียบรอ้ย น าทุกท่านสู่ข้ึนรถบสัปรบัอากาศ  

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั (สามารถซ้ืออาหารได ้ณ จุดพกัรถ) 

 น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงเมืองไซตามะ ประเทศญ่ีปุ่น 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ(KAWAGOE) คือเมืองเก่าในสมยัเอโดะท่ียงัคงอนุรกัษ์

บรรยากาศความโบราณตั้งแต่ในอดีตใหค้งอยู่มาจนถึงปัจจุบันจนไดร้บัฉายาน่ารกั ๆ ว่าเป็น 

ลิตเต้ิลเอโดะ (Koedo) ท่ีอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว โดยเมืองน้ีตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะท่ีมี

ระยะทางห่างจากกรุงโตเกียวเพียงยี่สิบกว่ากิโลเมตรซ่ึงใชเ้วลาเดินทางจากโตเกียวมายงัท่ีน่ี

ดว้ยรถไฟภายในเวลาเพียงคร่ึงชัว่โมง เมืองลิตเต้ิลเอโดะแหง่น้ีจึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิต

อีกแห่งหน่ึงท่ีทั้งชาวญ่ีปุ่นและนักท่องเท่ียวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเท่ียวกนัจากโตเกียว

สามารถเดินทางมาชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่า ๆ ของญ่ีปุ่นในถนนบางสายของ

เมืองท่ีอนุรกัษ์บา้นเรือนหรือหา้งรา้นเก่าแก่เอาไวเ้ป็นอยา่งดีและนอกจากระยะทางท่ีใกลแ้ละ

http://bit.ly/2NMk5YE


บรรยากาศท่ีใช่แลว้ เมืองน้ียงัมีชื่อเสียงเล่ืองลือในเร่ืองของ ‘มันหวาน’ ท่ีมีรสชาติอร่อย 

สามารถชิมขนมแสนอร่อยชนิดต่าง ๆ ท่ีแปรรูปมาจากมนัหวานต่างๆได ้

น าท่านเดินทางมาขอพรเร่ืองความรักท่ี  ศาลเจา้คาวาโกเอะฮิกาวะ (Kawagoehikawa 

Shrine) ศาลเจ ้าคาวาโกเอะฮิกาวะซ่ึงว่ากันว่าสร้างขึ้ นมา ราว 1500 ปีก่อน แห่งน้ี

สกัการะบูชาเทพเจา้ถึง 5 องคด์ว้ยกนัประกอบดว้ย ซุซาโนโอะโนะมิโคโตะ , คุชิอินาดาฮิ

เมะโนะมิโคโตะ, อาชินัตสึจิโนะมิโคโตะ, เทนัตสึจิโนะมิโคโตะ และโอนามูจิโนะมิโคโตะ

เน่ืองจากเป็นเทพเจา้ท่ีมีสามี-ภรรยา 2 คู่ดว้ย คนญ่ีปุ่นจึงเชื่อกนัว่าเป็น “เทพเจา้แห่งความ

รกั”, “เทพเจา้แห่งความสัมพนัธ์ระหว่างสามี-ภรรยา” และ “เทพเจา้แห่งความสัมพนัธ์

ระหวา่งครอบครวั” มาตั้งแต่ในอดีต 

หลงัจากน้ันเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแถวๆ ฟูจิ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั  

พกัที่ FUJI BOU HOTEL หรอืเทียบเท่า   

จากนั้น อิสระใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้าแร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซ่ึงชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่า

หากไดแ้ช่น ้าแรอ่อนเซ็น ธรรมชาตน้ีิแลว้ จะท าใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบ

การหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 3 
ภูเขาไฟฟูจ ิชั้น 5 - พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ถ  ้าน ้าแข็งนารุซาว่า– ชงชาแบบญี่ปุ่น                  

อิออนมอลล ์- นารติะ                                                                          (B/L/-)                                                    

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารูจ้กักนัทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount 

Fuji) ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 

3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติได้

มอบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถือวา่เป็นสญัลกัษณห์น่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมาย

ของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนประเทศญ่ีปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ท่ี



ผ่านมา องค์การยูเนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจิ ไดร้ับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมอีกดว้ย  

 น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิชั้นท่ี 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่ข้ึน ในกรณีท่ีอากาศไม่

เอ้ืออ านวย หรือ ทางขึ้ นปิด โดยเจา้หนา้ท่ี ท่ีดูแลทางขึ้ นจะเป็นผูพิ้จารณาและตดัสินใจเท่าน้ัน 

กรณีท่ีไม่สามารถข้ึนได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทาง

บริษัทไดช้ าระค่าใชจ้า่ยทั้งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบรอ้ยแลว้) เม่ือถึงท่ีภูเขาไฟฟู

จิชั้น 5 ทุกท่านจะไดพ้บกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และ

สมัผัสกบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เย็นสบาย อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจเก็บไวต้าม

อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน

หลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 น้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของ ศาลเจา้โคมิตา

เคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงั

เป็นท่ีส าหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อวา่รอบของฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกว่า “Tengu 

no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าท่ีน่ีท่าน

เทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่

มากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าหนักกว่า 375 กิโลกรมั ตกอยู่ท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึงใน

สมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิ 

จึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองรางของขลงักลบัไปเป็นฝาก

ของเป็นท่ีระลึก 

 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ท่ีจ าลองเร่ืองราวของ

ภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ี

เก่ียวกบัการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น เทคโนโลยี วิวฒันาการ การวางแผน

ป้องกนัต่อภยัธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ใหท่้านอิสระเลือกซ้ือของท่ี

ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ถา้น ้าแข็ง (Narusawa Ice Cave) เป็นถ ้าท่ีจะมีแท่งน ้าแข็งสวยๆ ใหดู้แบบ

ในภาพในช่วงฤดูหนาว และก็ยงัมีวตัถุโบราณ ร่องรอยของคนสมัยก่อนท่ีใชถ้ ้าน้ีแทนตูเ้ย็น 

และส่ิงส าคญัๆทางประวติัศาสตรใ์หดู้อีกมากมายตลอดปีถ ้าน ้าแข็งนารุซาวะเป็นจุดท่องเท่ียว

มีชื่ออีกแห่งหน่ึงท่ีอยู่ใกลภู้เขาฟูจิ จุดขายก็คือแท่งน ้ าแข็งท่ีก่อตัวในฤดูหนาวเดิมเป็นถ ้าท่ี

เกษตรกร ผูเ้ล้ียงหนอนไหม ใชเ้ป็นหอ้งเย็นเพ่ือประโยชน์ในการเก็บรงัไหม (ก่อนท่ีจะเอาไป

ทอผา้ไหม) เน่ืองจากอากาศภายในค่อนขา้งเย็น ดว้ยเหตุน้ีเอง ท าใหเ้ราสามารถชมวัตถุ

โบราณต่างๆไดด้ว้ย แต่ว่าพระเอกของท่ีน่ีก็คือ "แท่งน ้ าแข็ง" สวยงามท่ีจะก่อตัวในช่วงฤดู



หนาว ภายในถ ้าจ าลองสถานการณ ์การเดินทางและใชช้ีวิตในถ ้าแบบเสมือนจริงท าใหรู้ว้่าอยู่

ในถ ้าบรรยากาศเป็นอยา่งไร 

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบัพิธี “ชงชาแบบญี่ปุ่น” ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น

ว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสุนทรีย์ ดว้ยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแต่

ประมาณศตวรรษท่ี 14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท่้านไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการ

จ าลองเร่ืองราวเก่ียวการพบปะกันในวงสังคมเก่ียวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแ้พร่หลายใน

บรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั 

  น าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีนิยมใน

หมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใ่กลก้บัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่ง

ในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่น มีรา้นคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสินคา้

แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีรา้นเส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น 

MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาด

ใหญ่ เป็นต้น ซ่ึงบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วน

รา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร 

ถดัไปจากหา้งสรรพสินคา้ยงัมีโรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้ริการ ไ ด้ เ ว ล า อั น

สมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั      

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

วนัที่ 4 
สง่ที่ DisneyLand-ตลาดปลาซึกิจ ิ– วดัอาซากุสะ - ชินจุกุ – โอไดบะ Diver City– รบัท่ี 

Disneyland-นารติะ           (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจ ิ(Tsukiji Market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจ

กลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคา้ส่งท่ีกระจายอยูใ่นโตเกียวน้ัน ตลาดปลาแห่งน้ีนับเป็นท่ีท่ี

มีชื่อเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรูจ้ ักกันดีว่าเป็นหน่ึงในตลาดปลาท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 



เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกว่า 2000 ตนัต่อวนั คาดว่าจะมีการยา้ยตลาดแห่งน้ีไปยงั 

Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดน้ันมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็น

ตลาดท่ีคึกคักอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุ่งในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอรข์บัไปมา 

รวมทั้งรถบรรทุกท่ีใชข้นส่งปลา ทั้งคนซ้ือและคนขายจะดูเร่งรีบ ท าใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูด

นักท่องเท่ียวใหแ้วะเวียนมาเท่ียวชม ภายในตลาดน้ันเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอก

ซ่ึงมีรา้นคา้ปลีกและรา้นอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณท่ี

รา้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการปรมลูปลาทูน่าท่ีมีชื่อเสียงเคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของ

ญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วดัท่ีไดช้ื่อว่าเป็น

วดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดร้บัความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายใน

ประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมา

กราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟ

ยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่

ดา้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีชื่อวา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐาน

เจา้แม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรา้นคา้ 

ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ี

ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก  

เที่ยง     เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  

    น าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ใหท่้านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้

มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมสห์รือสินคา้ท่ีจะเอา

ใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เ ส้ือผ้า แบรนด์เนม เส้ือผ้าแฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น 

เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีก

มากมาย 

น าท่านเดินทางสู่ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสรา้งขึ้ นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่ง

บันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดร้บัการปรบัปรุงใหมี้ชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของปี 

1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่มากมายแลว้ ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไว ้

ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีสีเขียว ไดเวอรซิ์ตี้  โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo 

Plaza) เป็นหา้งดงัอีกหา้งหน่ึง ท่ีอยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนตก์นัดั้ม 

ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูห่น้าหา้ง ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่เป็นท่ี



ระลึก ในบริเวณหา้งก็จะมีรา้นคา้ส าหรบัคอกนัดั้ม อย่างเช่น กนัดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) 

และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกนัดั้ม ก็ตอ้งไปท่ี กนัดั้มฟรอนท ์(Gundam Front) ซ่ึงอยูใ่น

บริเวณหา้ง ไดเวอรซิ์ต้ี แหง่น้ี   

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

วนัที่ 5 วดันารติะ - สนามบินนารติะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)                             (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านสู่ วัดนาริตะซงั ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาด

ใหญ่ ท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สรา้งขึ้ นในปี 940 ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสนามบินนานาชาติ

นาริตะ ภายในวดัมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดีย ์

3 ชั้นสไตล ์Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียงัมีสวนญ่ีปุ่น และสวนยุโรป

อีกดว้ย 

11.00น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญี่ปุ่น 

13.55น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย  

      สายการบิน Nok Scoot เท่ียวบินท่ี XW 101  ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   

             บนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

18.25น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋

รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนั

จองทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 



** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม 

1,900 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 8,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
** ประกาศส าคญัจากสายการบนิ กรณีลกูคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศ

ปลายทาง ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีอ้าจจ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการ

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร (ต ัว๋) เทีย่วบนิขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ รวมไปถงึคา่ปรบัทีท่าง

ประเทศปลายทาง เรยีกเก็บเพิม่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ลกูคา้ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นนีเ้องท ัง้หมด ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึ

คา่ภาษีสนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตร

โดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Nok Scoot อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืข ึน้

เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    



 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุง้ครองสขุภาพ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,900 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกระทันหันกอ่นเดนิทางตาม

จรงิ ประเทศญีปุ่่ น อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศ

เกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นขอ

อนุญาตเิก็บราคาเต็มจ านวน และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 24 ชั่วโมง ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี ้

กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยัง

ไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด  

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนื

คา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้



 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - เนือ่งจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมช ัน่ เม ือ่ท าการช าระแลว้ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 - ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 

7 วัน กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีด

วันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะ

จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้

ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดย

ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ



ยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ ส ิง่ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้

บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงาน

กับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงนิกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ที่ให ้

ทราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลับ  

- ส าหรับลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้น

บางกรณี ขน้อยูก่ับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (Triple Room) หรอืไม ่

กรณีไมม่ ีท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุต ่ากวา่ 12 ปี 

ณ วนัเดนิทางกลับ 

- การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิาร

จะตอ้งหวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพือ่มอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มืดแลว้ 

สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใด

สว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชม



ได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมด

แลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะ

เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที่สายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่

อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่น

สภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศ

เพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิท

เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แตห่ากออก

บัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน 

(ไมต่ดิกันเสมอไป) 

- กรณทีีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

 


