
#9826 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ลานสกีฟูจิเท็น(ไมรวม
คาอุปกรณ) นั่งกระเชาคาจิคาจิ ชมงานประดับไฟที่หมูบาน
เยอรมัน บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โตเกียว นั่งกระเชาคาจิคาจิ พิพิธภัณฑแผนดินไหว หมูบานโอชิโนะฮัคไค
ชอปปงโกเทมบะ เอาตเล็ท ฟูจิเท็นสกีรีสอรท วัดอาซากุสะ ชอปปงดิวตี้ฟรี ชินจูกุ
ดูไฟ Illuminations ที่หมูบานเยอรมัน วัดนาริตะ โอไดบะ ชอปปงอิออน





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ   

MARROAD
INTERNATIONAL
NARITA HOTEL หรือ
เทียบเทาระดับเดียวกัน

2 กระเชา คาชิ คาชิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE
MUSEUM - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเล็ต - บุฟเฟต
ปูยักษ - ออนเซน

  
FUJI HAKONE LAND
SCHOLE HOTEL หรือ
เทียบเทาระดับเดียวกัน

3 ลานสกีฟูจิเท็น - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ถนนนาคามิ
เสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - ดิวตีฟ้รี - ยานชินจูกุ - หมูบานเยอรมัน   

MARROAD
INTERNATIONAL
NARITA HOTEL หรือ
เทียบเทาระดับเดียวกัน

4 วัดนาริตะ - โอไดบะ - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - อิออนนาริตะ - ทา
อากาศยานนานาชาตินาริตะ    -

5 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาตินาริ
ตะ

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟ
ทัง้ขาไปและขากลับ น้ําหนักกระเปาฟรี ทานละ 20 กก. หากทานตองการซ้ือน้ําหนักมากกวาท่ีทางบริษัทฯ มีให กรุณาเช็คราคา
กับเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม

บริการอาหาร และเครื่องด่ืม บนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

07.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน น้ําหนักกระเปาฟรี ทานละ 20 กก.
หากทานตองการซ้ือน้ําหนักมากกวาท่ีทางบริษัทฯ มีให กรุณาเช็คราคากับเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม

10.40 น. เหินฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ606 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ค่ํา

19.00 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน ผานขัน้ตอนศุลกากรแลว นําทานเดินทางสูท่ีพัก

พักท่ี MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ คํ่า

 MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน



วันท่ี 2 กระเชา คาชิ คาชิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE
MUSEUM - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเล็ต -
บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ขึน้กระเชาคาจิคาจิ เป็นกระเชาลอยฟาท่ีใชเวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ทาน
จะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศนโดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันท่ีอากาศแจมใสจะ
สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลปญ่ีป ุนทางตอนใต (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมีการงดใหบริการ
ชัว่คราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ เชน สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย)

นําทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติ
ตัง้อยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค ใหทานสัมผัสถึงอากาศบริสุทธิ ์และไอ
เย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ แตขอบอกเลย
วาน้ําแตละบอน้ันเย็นเจีย๊บถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูท่ี 10-12 องศาฯ
นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักด่ืมตามอัธยาศัย และท่ีสําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเป็นแหลงชอปป้ิงสินคาโอทอป
ชัน้เย่ียม

จากน้ันใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนด
ญ่ีป ุนท่ีดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชัน่เสื้อผาใหมลาสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, ฯลฯ เลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนมย่ีหอดัง
ไดท่ีราน BALLY, PRADA, GUCCI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE,
AGETE, LONGINES ฯลฯรองเทาแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

ค่ํา

พักท่ี FUJI HAKONE LAND SCHOLE HOTEL หรือหรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอ่ิมอรอยกับมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยักษใหทานไดลิม้ลองรสชาติปู
พรอมน้ําจิม้สไตสญ่ีป ุนอยางจุใจ

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ การแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

กระเชา คาชิ คาชิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาท่ีอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ คาวาคูจิโกะ ใชเวลาขึน้เขาประมาณ ครึ่งชัว่โมง ซ่ึงจะออก
ทุกๆ 5-10 นาที ณ ภูเขาเท็นโจ อีกหน่ึงจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึง



วันท่ี 3

 หมายเหตุ อาจมีการงดใหบริการชัว่คราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ เชน สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSE…
เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร ซ่ึงภายในตัวตึกมี generator เพ่ือจําลองเหตุหารณ
แผนดินไหวท่ีสมจริง เพ่ือใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว พิพิธภัณฑท่ีจําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต

 บาย

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทัง้ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําทัง้หมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชัน้ของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติทัง้ 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังน้ันคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชัน้นําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตัง้ก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม บุฟเฟตขาปูยักษไมอัน้

 FUJI HAKONE LAND SCHOLE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



ลานสกีฟูจิเท็น - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ -
ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - ดิวตี้ฟรี - ยานชินจูกุ -
หมูบานเยอรมัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเล่ือนได
ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีชื่อ
เสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานท่ีสนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถ
ติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน
(ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมทัวร โดยจะนําทานเดิน
ทางสู ภูเขาไฟฟูจิ แทน นําทานขึน้ชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)
เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ ์
บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียังดับไมสนิท และมีความสูง
ท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูโตเกียว

นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา นอกจากน้ัน
ทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยัง
สามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ีม ีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุน มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพ่ือลิม้ลองกับรสชาดสุดแสนอรอย

จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีรานคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี

อิสระใหทานไดเลือกชอปป้ิงยานดัง ยานชินจุกุ”ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากท่ีน่ี ไมวาจะ
เป็น รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันท่ีราน MATSUMOTO
แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีม
กันแดดชิเซโด แอนเนสซาท่ีคนไทยรูจักเป็นอยางดี และสินคาอ่ืน ๆ หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซ้ือสินคา แบรนดดังอาทิ
LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเปาสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M
หรือเลือกซ้ือรองเทาหลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ีราน ABC
MART

อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

ค่ํา

จากน้ันนําทานเดินทางชม แสงสีของงานประดับไฟ หรือ Illuminations สุดอลังการท่ีจัดขึน้กันอยางย่ิงใหญเป็นประจําทุก
ปี หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว โดยงานประดับไฟชวงฤดูหนาว ท่ีจัดเป็นประจําทุกปีในชวงฤดูหนาว โดยเราจะไดเห็นดวงไฟ
LED หลากเฉดสีกวา 3 ลานดวงสองสวางระยิบระยับอยูท่ัวพ้ืนท่ีราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดับไฟฤดูหนาว
สุดย่ิงใหญอลังการจนไดชื่อวาเป็น 1 ใน 10 งานประดับไฟท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีป ุน และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟท่ีย่ิง
ใหญท่ีสุดในภูมิภาคตะวันออก

พักท่ี MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ลานสกีฟูจิเท็น
เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กท่ีตัง้อยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีทัง้ลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีท่ีเต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังท่ี
เป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีลานสกีแหงน้ีมีทัง้ลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูท่ี
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ทัง้สกี สโนวบอรด กระดานเล่ือนหิมะ นอกจาก
น้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเล่ือนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มหานครโตเกียว

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

ดิวต้ีฟรี

ยานชินจูกุ

 บาย

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 วัดนาริตะ - โอไดบะ - กันด้ัม ฟรอนท โตเกียว - อิออนนาริตะ -
ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน

ลานสกีอาจจะปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ

ในกรณีท่ีลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมทัวร โดยจะนําทานเดินทางสู
ภูเขาไฟฟูจิ แทน

อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

หมูบานเยอรมัน

 MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เป็น สวนดอกไม/พฤกษชาติในญ่ีป ุน ท่ีออกแบบมาสไตลเยอรมัน เหมาะสําหรีบ
ครอบครัว เพราะมีบรรยากาศท่ีสวยงามทางธรรมชาติ และในหนาหนาวจะมีการเปิดไฟ
ประดับท่ีสวยงาม

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม วัดนาริตะซัง ตัง้อยูบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดท่ีไดรับความศรัทธาอยางสูงโดยเฉพาะอยางย่ิงในวันขึน้ปีใหม
จะคลาคล่ําไปดวยผูคนท่ีมาขอพรสิ่งศักดิส์ิทธินั์บแสนเพ่ือขอพรจากหลวงพอ “ฟุโดเมียว” อันศักดิส์ิทธิเ์ลือกซ้ือ “เครื่องราง” หรือ
“ฮู” ตางๆ รวมทัง้สินคาท่ีระลึกตางๆ ในราคายอมเยา

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกในการขอปป้ิง

นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพ่ือ
ประโยชนในการปองกันประเทศ แตปัจจุบันโอไดบะไดกลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดวยราน
คากวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสินคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันยังเต็มไปดวยสถานท่ีทองเท่ียวหลากหลายดวย
ฝีมือของมนุษย ไมวาจะเป็นสะพานสายรุง เป็นตน สวนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไมแปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีทอง
เท่ียวสุดฮิตของนักทองเท่ียวทัง้ในและตางประเทศ

เก็บภาพประทับใจกับ ยูนิคอรนกันดัม้ ตัวใหมท่ีสูงถึง 19.7 เมตร หนัก 49 ตัน สุดพิเศษคือสามารถเปลงแสงไดถึง 50 จุด
ซ่ึงแปลกไปจากกันดัม้รุนเดิมท่ีเคยมีมาเลยทีเดียว

นําทานอิสระชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก ซ้ือของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบน
โตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีไดเลย

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

ค่ํา

20.15 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ607 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกในการขอปป้ิง

วัดนาริตะ
เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตัง้อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตัง้อยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน้สไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

โอไดบะ

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

อิออนนาริตะ

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

 บาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึน้มาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตัง้อยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันดัม้แลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดัม้โดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตัง้แต 10.00-20.00 น

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

 กิจกรรม เชา

00.55 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ         

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:

่ ่ ่ ้



คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) 
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให 
 

หมายเหตุ
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 9,000 บาท 

จอยแลนดไมใชตัว๋ หักคาตัว๋ทานละ  9,000 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้
สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก
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1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1. ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว  
2.2. ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 


