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บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 
XJ600 BKK (สวุรรณภมิู) – NRT (นาริตะ) 23.50 – 08.10 

XJ601 NRT (นาริตะ) – BKK (สวุรรณภมิู) 09.15 – 14.35 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                                (–/–/–)                                                                                                                                                                                                                                       
20.30 คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง  

  **กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิอย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมง เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการ
เช็คอนิ** 

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ
ปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

23.50  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่ 
XJ600  **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 



DAY 2 นารติะ – วดันารติะซนั ชนิโชจ ิ– นารติะโอโมเตซนัโดะ – หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไค  
 โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท                                                                   (–/L/D) 
08.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **  
น าทุกท่านสู ่วดันารติะซนั ชนิโชจ ิ(NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวัดในพระพุทธศาสนาทีต่ัง้อยู่
ในเมอืงนารติะ จังหวัดชบิะทีว่ัดแห่งนีม้รีูปเคารพขององคฟ์โุดเมยีวโอ ทีม่ชี ือ่เรยีกขานกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณ
วา่ "นารติะฟโุด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอืเป็นหนึง่ในศาสนสถานส าคัญทีเ่ป็นศนูยก์ลางความศรัทธา
ตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอ 

 
จากนัน้อสิระเดนิเล่น นารติะโอโมเตซนัโดะ ถนนชอ้ปป้ิงสวยงามที่น าไปสู่วัดนารติะซังชนิโชจ ิถนนเสน้นี้
เหมาะส าหรับเดนิเลน่และซือ้ของทานเลน่และของทีร่ะลกึพืน้เมอืงกอ่นเขา้ชมวัด หรอืทานอาหารในรา้นจ านวน
มากทีข่ายปลาไหลสดๆ ยา่งบารบ์คีวิแสนอรอ่ย 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมน ูบฟุเฟ่ต ์YAKINIKU 
บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง มเีนือ้สตัวใ์หเ้ลอืกมากมาย ไมอ่ ัน้ เลอืกทานไดต้ามใจชอบ มเีมนูอืน่ๆเช่น ซูช ิราเมง 
สลดั ไอศกรมี ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอกีดว้ย 

 น าท่านออกเดนิทางต่ไปยัง หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บา้นเกา่แกใ่นบรเิวณ
ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟจู ิดว้ยววิทวิทัศน์ของหมู่บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นโบราณ มีฉากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูสิูง
ตระหงา่น และสายน ้าบรสิทุธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภเูขาไฟฟจูลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ย ิง่ใหญ่ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ เช่น MICHEL 
KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 
DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES 
, SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 

 



ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมน ูบฟุเฟ่ตข์าปทูานไดไ้มอ่ ัน้ + เซตอาหารญีปุ่่ น 
ทีพ่กั FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หาก
ไดแ้ชน า้แร่ออนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปล่งปล ัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการ
หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 
 

DAY 3  ลานสก ีฟูจเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว – หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ – เทศกาลประดบัไฟ
หมูบ่า้นเยอรมนั - ออิอนนารติะ                                                                           (B/L/–)                                                                           

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น (FUJITEN SKI) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

การเลน่ไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอธัยาศัย ณ ดนิแดนแหง่นีท้ีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนอืจาก
การเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามทา่นจะไดส้นุกกบัลานหมิะ
ขาวโพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์
เครือ่งเล่นสก ีสโนว์สเลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม่ ขึน้อยู่กับสภาพ
ภมูอิากาศ)  

 (หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่น
โปรแกรมทัวรเ์ป็น คาวาฟจูโิกะ สถานีที ่22 (RETRO BUS) เป็นจุดทีช่มภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามทีส่ดุในชว่งฤดู
หนาว) 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิ

และท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรือ่งราวต่างๆ ที่เกีย่วกับการเกดิแผ่นดนิไหวที่
เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววิัฒนาการ การวางแผนป้องกนัตอ่ภัยธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไมส่ามารถ
หลกีเลีย่งไดน้ี ้ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูเซตอาหารญีปุ่่ น 
            น าท่านเดนิทางชม หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมูบ่า้น

เกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึง่ถกูพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จน
ตอ่มาอกี 40 ปีไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมใ่หเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้
ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรม ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมูบ่า้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 
20 หลังคาเรอืน ทีไ่ดรั้บการดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์และแกลเลอรี ่ซ ึง่แต่ละหลังก็จะมี
ความเชีย่วชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิทีต่่างกัน เชน่ เครือ่งปั้นดนิเผา ธปู และผา้ทอ หรอือาจเขา้ร่วมทดลองผลติ
กระดาษวาช ิถ่านชารโ์คล และบะหมีโ่ซบะดว้ยตนเอง  ส่วนของพพิธิภัณฑใ์นบา้น ไดแ้ก่ บา้นวาตานาเบะ
(WATANABE HOUSE)ทีจั่ดแสดงเกีย่วกบัชวีติประจ าวันของเกษตรกรทีเ่คยใชช้วีติอยูใ่นแถบนี้ พพิธิภณัฑก์าร
กัดเซาะและการควบคุมตะกอน(EROSION AND SEDIMENT CONTROL MUSEUM) ทีอ่ธบิายถงึสาเหตุของ
การเกดิดนิถลม่ทีท่ าลายหมูบ่า้น และเทคนคิการใชป้้องกนัภยัพบิตับิา้นทีเ่หลอืจะเป็นอารต์แกลเลอรี ่แสดงงาน
ศลิปะทอ้งถิน่ รา้นผลติ และสตูดโิอถ่ายภาพบุคคล ซึง่นักท่องเทีย่วจะไดล้องสวมชดุกโิมโนะ หรอืชดุเกราะ



ซามูไร ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารตัง้อยู่รอบๆหมู่บา้นอกีดว้ย (**
รายการนีไ้มร่วมคา่เชา่ชดุกโิมโน**) 

 
น าท่านชมเทศกาลประดบัไฟหมูบ่า้นเยอรมนั (COUNTRY FARM GERMAN VILLAGE) ภายใตบ้รรยากาศ
ของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ตอ้นรับวันครสิตม์าสและวันปีใหม่ทีก่ าลังจะมาถงึ การ
ประดับประดาตกแตง่ไฟดว้ยหลอดแอลอดีกีวา่ 2ลา้นดวงในชว่งฤดหูนาวของทีน่ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในจังหวดัชบิะและ
ถอืเป็น “หนึง่ในสามการประดับประดาไฟทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคตะวันออก” อกีดว้ย  

 
น าท่านเดนิทางสู ่ออิอน นารติะ มอลล ์(AEON NARITA MALL) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยูใ่กลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มี
รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนีย้งั
มรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และ
ซปุเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษีสนิคา้ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิส่วน
รา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจาก
หา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์HUMAX CINEMA เปิดใหบ้รกิาร 

ค า่ อสิระอาหาร ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ 

 
DAY 4   อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                               (B/-/-)                                                             
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานที่ท่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกด์คอยใหค้ าแนะน าในการ

เดนิทาง อาท ิ

 ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จ

พระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคัญกับประเทศญีปุ่่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ และไดรั้บความ

เคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ   

 ยา่นฮาราจกูุ แหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุน่ญีปุ่่ น หากคุณคอืคนทีก่ าลังมองหาซือ้เสือ้ผา้

แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากทีน่ีอ่กีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการ

เห็นวัยรุ่นญีปุ่่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ีน่ี่ได ้จะมวีัยรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับ

ถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ดังระดับโลก อาท ิ

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

ตน้ฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั ้งยังมีร า้นขายตุ๊กตา KITTY 

DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีทัง้ยังม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุฮติ 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  



 ยา่นชบิุยา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วัยรุน่ในโตเกยีวหามมุถกูใจถา่ยภาพคู่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รปูปัน้สนัุขแสน

รูท้ีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชั่นสไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ ทัง้

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  

 SHISUI PREMIUM OUTLETS อยู่ใกลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวัน มแีบรนด์ชัน้น าของญีปุ่่ น

และแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้เชน่ 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. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่งรวมสนิคา้น าเขา้

และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

 หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนด ์1 DAY PASSPORT เพิม่ทา่นละ 2,700.- บาท 

(ไมร่วมคา่เดนิทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่

สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้น

บาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้่านเลน่

เครือ่งเลน่ตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งดัง TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัด

จากภาพยนตร ์THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน HAUNTED MANTION สัมผัสความ

น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก SMALL WORLD ชมภาพยนตรส์ามมติTิHE INVENTION OF THE 

YEAR ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัส

กับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการ์ตูนอกีมากมายสนุกกับการ

จับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม(มเีป็นบางโรงแรม) แต่เนื่อง

ดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต ่9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนือ่งจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทีม่ลีกูคา้ใช ้

บรกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้รถบสัไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย KEISEI SKYLINER เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช ้

ความ เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตั๋วจะอยูท่ีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 

น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง     

3) รถไฟสาย NARITA EXPRESS (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสูง

นดินงึแต่ตั๋วรถไฟจะเป็นแบบระบทุีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไมต่อ้งกลัวว่าขึน้ไปแลว้เราจะไมม่ทีีน่ั่งเบาะสามารถ

หมนุเขา้ หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยูท่ีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาทีร่ถไฟ

ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง  

4) AIRPORT LIMOUSINE BUS เป็นอกี 1 ทางเลือกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแต่รถบัสนี้จะจ ากัดจ านวน

ผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ี

ราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา  

5) TAXI ในสว่นของรถแท็กซีน่ี้คา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทีพั่กยา่นนารติะจะอยูท่ีร่าคา 20,000-25,000 

เยน (โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)   

*** ราคาคา่เดนิทางอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง *** 

เทีย่ง-ค า่  อสิระอาหาร ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

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 



ทีพ่กั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ 
 
DAY 5   นารติะ - สวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)                                      (B/–/–)                                                                                                                                                                                                                                        
เชา้      บรกิารอาหาร เซตเบนโตะ 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น 
09.15    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดย สายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ601 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 
14.30 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

 

อตัราคา่บรกิาร  
 

**หากตอ้งการท ากรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

03-07 มกราคม 2566 31,999 6,000 

05-09 มกราคม 2566 29,999 6,000 

07-11 มกราคม 2566 31,999 6,000 

08-12 มกราคม 2566 30,999 6,000 

11-15 มกราคม 2566 30,999 6,000 

14-18 มกราคม 2566 30,999 6,000 

15-19 มกราคม 2566 30,999 6,000 

19-23 มกราคม 2566 29,999 6,000 

21-25 มกราคม 2566 2 BUS 30,999 6,000 

22-26 มกราคม 2566 30,999 6,000 

25-29 มกราคม 2566 30,999 6,000 

01-05 กมุภาพนัธ ์2566 30,999 6,000 

05-09 กมุภาพนัธ ์2566 29,999 6,000 

11-15 กมุภาพนัธ ์2566 30,999 6,000 

16-20 กมุภาพนัธ ์2566 29,999 6,000 

18-22 กมุภาพนัธ ์2566 30,999 6,000 

23-27 กมุภาพนัธ ์2566 29,999 6,000 

01-05 มนีาคม 2566 30,999 6,000 

05-09 มนีาคม 2566 29,999 6,000 

11-15 มนีาคม 2566 30,999 6,000 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 16,500 บาท 
ไมม่รีาคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท (ไมม่ที ีน่ ัง่บน

เครือ่งบนิ) 



ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ ในกรณีทีจ่ะตอ้งยืน่วซีา่ญีปุ่่ น ทางบรษิทัขอเรยีกเก็บคา่ธรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 1,500 บาท 

 
 

การเขา้ประเทศญีปุ่่ นแนะน าใหม้กีารท าประกนัการเดนิทาง โดยรายการนีไ้ม่รวมประกนัการเดนิทางที่
ครอบคลุมประกนัสุขภาพทีม่วีงเงนิรกัษาโควดิ-19 ทา่นสามารถตดิตอ่เพือ่ชือ้ประกนัไดใ้นราคาเริม่ตน้ 225 
บาท (แผน EASY VISA) ประกนัคุม้ครองการเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ
เนือ่งจากอุบตัเิหตุสูงสุด 1,500,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลจ่ายตามจรงิสูงสุด 2,000,000 บาท และการ
คุม้ครองดา้นอืน่ๆ (เงือ่นไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ 

 
ขอ้ส าคญั  

- อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ 
ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถ
ใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลง
ราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงใหเ้ทา่น ัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กับนโยบายของ
โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสรมิเตยีง) กรณีทีห่อ้ง TRP 
เต็ม ทางบรษิทัอาจจะตอ้งปรบัไปนอนหอ้งพกัส าหรบั 1 ทา่น 1 หอ้งและส าหรบั 2 ทา่น 1 หอ้ง โดยทา่น
จะตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่ว 

- อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 
3,200 บาท)  

- เนือ่งจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบนิ หรอืชว่งเทศกาลตา่งๆ และตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 
รถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่
ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง
เครือ่งส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิต่อแจง้
รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้  

 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรับสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนัมากอ่น 
เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสยีชวีติ
วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภัย  
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
- คา่วซีา่ส าหรับพาสสปอรต์ตา่งชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 
- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตัว เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง วัคซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานัดหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเก็บภาษีน ้ามนัเพิม่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บลกูคา้ 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
- อตัรานี้ยังไมร่วมคา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

- คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- คา่วซีา่ทอ่งเทีย่ว 1,500 บาท 
- ประกนัการเดนิทางทีค่รอบคลมุประกนัสขุภาพทีม่วีงเงนิรกัษาโควดิ-19  
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้ับทางบรษัิท กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจ
และใบรับรองแพทย์ใชใ้นการยืนยัน เพื่อท าการยา้ยวันเดนิทาง หรือเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บ
คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บันโยบายของสายการบนิและบรษัิทคู่คา้ และตอ้งมใีบรบัรองผลการตรวจเป็น
ภาษาองักฤษเทา่น ัน้                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงือ่นไขการจอง 
- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 15,000 บาท 

หลังจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามทีี่น่ังราคาพเิศษจ านวนจ ากัด ยกเวน้
โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  
**กรุณาสง่ส าเนาพาสสปอรต์และขอ้มูลทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการยืน่เอกสารลงทะเบยีน ERFS และวซี่า 
ทนัทหีลงัจากการช าระเงนิ หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 
เดอืน ณ วนักลบั และเหลอืหนา้วา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 2 หนา้  โปรดตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทั** 

- กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไมช่ าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิท
ก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นใด
ไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

https://bit.ly/3NVFrkV


- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ *ในกรณีที่วันเดนิ
ทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 40 วัน* 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแตล่ะประเทศ หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษัิทแลนดต์า่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ
ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

- ในการยืน่วีซ่า กรณียืน่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 
1,000 บาทและค่าใชจ้่ายอืน่ๆตามจรงิเชน่ค่าธรรมเนียมวซีา่ เป็นตน้ กรณียืน่วซีา่หลัง 15 วันกอ่นเดนิทาง หาก
ถกูปฏเิสธวซีา่ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิ 
 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา
เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ทา่น
จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่
วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง
ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี้ เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 
หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง
ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย
การบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคุมของ
ทางบรษัิท  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตัดสนิใจหรอืใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง 
(เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการ
ด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  



- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก
เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณี
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


