
#16040        ทัวร�ญ่ีปุ�น โตเกียว 5 วัน 3
คืน วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟ�จ�ชั้น 5 ทุ�ง

ดอกพ�งค�มอส บิน TR



TR 868 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 00.45 – 09.05 

TR 869 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 10.05 – 15.00 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
21.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง  กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 7 สายการบิน SCOOT โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก

ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศ

ญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังนีขึ้น้อยู่

กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

DAY 2                       
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกยีว (นาริตะ) – ศาลเจ้าเนซุ -  วดัอาซากสุะ  –  

โกเท็มบะ เอาท์เลท็  (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซ็น !!)     
00.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินท่ี TR868   

                                   ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 

 

 

 

08.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) 

หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  



  

NEZU SHRINE น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแนซุ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงในโตเกียว ภายในศาลเจา้นั้น มีตน้ Kaya  ซ่ึง

เป็นตน้ไมท่ี้ขึ้นช่ือในดา้นการขอพรเร่ืองความรัก และมีเสาโทริอิเหมือนกบัท่ีฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโตอีกดว้ย ว่ากนั

ว่าถา้ได้เดินลอดผ่านเสาโทริอิน้ีจากทางเหนือไปทางใต ้ก็จะท าให้ส่ิงชั่วร้ายถูกขบัไล่ออกไป ท าให้อาคารสมยั      

เอโดะรอดพน้จากการทิ้งระเบิดทางอากาศคร้ังใหญ่ท่ีโตเกียว รวมทั้งจากภยัพิบติัแผ่นดินไหว และยงัคงหลงเหลือ

มาถึงปัจจุบนั ท าให้ท่ีน่ีถูกเรียกว่า “ศาลเจา้โชคดี” นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเร่ืองดอกยี่โถอีกดว้ย ดงันั้นใน

เทศกาลดอกยี่โถ ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปี ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคม จึงมีผูค้นมาชมความสวยงาม

กนัมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง YAKINIKU 

NEZU SHRINE 



  

 

SENSOJI TEMPLE วัดอาซากุสะ  วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผู ้คนมากราบ

ไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

โลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ท่ีมีช่ือว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และ

ถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง

ของร้านคา้ ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้ก

ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด์มาร์ก

แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ท่ีริมแม่น ้าสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี” 

GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเทมบะ เอาท์เล็ท   ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมทั้ง Street Brand และ Hi-

End Brand ท่ียิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่าง จุใจ 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 
 หลงัจากนั้นเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พักที่       FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   



จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ
นีแ้ล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

DAY 3                     

ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 - พพิทิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว – โอไดบะ – ชมเทศกาลพงิค์มอส ณ 

หมู่บ้านเยอรมัน –  ออิอน มอลล์  - นาริตะ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



Mount Fuji น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ 

จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความ

สวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่ น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมาย

ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนประเทศญ่ีปุ่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา องคก์ารยูเนสโก ้ได้

ประกาศใหภู้เขาไฟฟูจิ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย  

 น าท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันท่ี 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ ทางขึ้น

ปิด โดยเจา้หนา้ท่ี ท่ีดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพ้ิจารณาและตดัสินใจเท่านั้น กรณีท่ีไม่สามารถขึ้นได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้ าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อย

แลว้) เม่ือถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผสั

กบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เยน็สบาย อิสระให้ทุกท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 น้ี ยงัเป็น

ท่ีตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นท่ีส าหรับ

บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่รอบของฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่ “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจ

ท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเช่ือว่าท่ีน่ีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของ

ท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน ้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ท่ีพื้นในสวน ซ่ึงใน

สมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ี

ผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นท่ีระลึก 

EXPERIENC EARTHQUAKE พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะไดส้ัมผสั

กับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่ น 
เทคโนโลยี วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่ นไม่สามารถหลีกเล่ียงได้น้ี ให้ท่านอิสระ
เลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ODAIBA DIVER CITY น าท่านเดินทางสู่ ย่านห้างโอไดบะ  คือเกาะท่ีสร้างขึ้นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทิง

ต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงามตั้งอยู่มากมายแลว้ ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีสีเขียว ไดเวอร์ซิต้ี โตเกียว 

พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดงัอีกห้างหน่ึง ท่ีอยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างน้ีก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม 

ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หนา้ห้าง ให้ท่านไดถ้่ายรูปคู่เป็นท่ีระลึก ในบริเวณห้างก็จะมี

ร้านคา้ส าหรับคอกนัดั้ม อย่างเช่น กนัดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกนัดั้ม ก็ตอ้งไปท่ี กนัดั้ม

ฟรอนท ์(Gundam Front) ซ่ึงอยูใ่นบริเวณหา้ง ไดเวอร์ซิต้ี แห่งน้ี 



 
TOKYO GERMAN VILLAGE  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว ตั้งอยู่ในจงัหวดัชิบะ บน

อาณาบริเวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกียว ออกไปราว 2 ชัว่โมง ท่ีหมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกียวนั้นมีทั้งเคร่ือง
เล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผสัชีวิตสัตว์ รวมไปถึงมี
กิจกรรม workshop ต่างๆ กิจกรรมเก็บเก่ียวผลไมต้ามฤดูกาล เป็นสไตลห์มู่บา้นท่ีจ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งใน
เยอรมนี ท่ีมีทุ่งดอกไมไ้วใ้หถ้่ายรูปเล่น มีอาหารและไวน์ใหไ้ดเ้ลือกทานกนัตามอธัยาศยั จุดเด่นในช่วงหนา้ร้อน ท่ีน่ีถือ

เป็นจุด ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น  (ขอสงวนสิทธิ์หาก พิงค์มอสไม่บาน ขอพาทุกท่าน

เดินทางสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงมากของ
เมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยู่ใน
บริเวณทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ช้ันสไตล์ Tahoto มีช่ือว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวน
ญ่ีปุ่น และสวนยุโรปอกีด้วย) 

AEON MALL น าท่านเดินทางสู่ ออิอน มอลล์ เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใ่กล้
กบัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตล์ญ่ีปุ่ น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน

จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้านเส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 

yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้งเสียภาษี

สินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และ

ศูนยอ์าหาร  



ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

DAY 4                    

ตลาดปลาซึกจิิ – อูเอะโนะ - ช็อปป้ิงย่านฮาราจุก ุ– ช็อปป้ิงย่านชินจุก ุ - นาริตะ 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

  

TSUKIJI MARKET  ตลาดปลาซึกจิิ  เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคา้

ส่งท่ีกระจายอยูใ่นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นหน่ึงในตลาดปลา

ท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกว่า 2000 ตนัต่อวนั คาดว่าจะมีการยา้ยตลาดแห่งน้ีไปยงั 

Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดท่ีคึกคักอยู่เกือบ

ตลอดเวลา และค่อนขา้งยุ่งในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งปลา ทั้งคนซ้ือและ

คนขายจะดูเร่งรีบ ท าให้เป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้แวะเวียนมาเท่ียวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

ส่วนภายนอกซ่ึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณท่ีร้านคา้ส่งใช้

เจรจาธุรกิจและเป็นจุด 

UENO น าท่านเดินทางสู่  ย่านอุเอะโนะ  เป็นสวนสาธารณะเป็นเหมือนปอดของเมืองท่ีขาดไม่ได ้เมืองไหนก็ตามท่ีมีสวนดีๆ 

มกัถูกลอ้มรอบไปดว้ยความเจริญ (เช่น Central Park ท่ีนิวยอร์ก) Ueno Park สวนสาธารณะท่ีอยู่ติดกบัสถานีอุเอโนะก็

เช่นกนั มนัท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของคนทอ้งถ่ิน มาออกก าลงักายใชชี้วิตกนั มอบอากาศบริสุทธ์ิและยงั

เป็นพื้นท่ีหลบภยัจากความวุน่วายภายนอก อีกทั้งเป็นแหล่งช่ืนชมความงามตามธรรมชาติยอดนิยมของเมือง โดยเฉพาะ

ช่วงซากุระบาน ผูค้นจะแห่แหนเขา้มานัง่ปูเส่ือกินขา้วชมความงามของเหล่าซากุระจ านวนมากท่ีเบ่งบานแข่งกบัผูค้นใน

สวน 



เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

 

SHINJUKU น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้  เส้ือผา้ แบรนด์เนม 

เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ 

อีกมากมาย 

HARAJUKU ย่านฮาราจูกุ  แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้

แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่น

ญ่ีปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวัยรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์

เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี 

SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารัก

ไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้ งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 

GARCONS 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั        

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 



พกัที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

DAY 5                    

สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)  
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

10.05น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินท่ี  
TR869  ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

15.00น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัว

ท่านเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว 
เคร่ืองบินอตัรา 

ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
07 – 11 พฤษภาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,000 11,900 

08 - 12 พฤษภาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,000 11,900 

09 - 13 พฤษภาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,000 11,900 

10 - 14 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

12 - 16 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

13 - 17 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

14 – 18 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

15 – 19 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

16 - 20 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

17 - 21 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

19 - 23 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

20 - 24 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

21 - 25 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

22 - 26 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

23 - 27 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

24 - 28 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

26 - 30 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 



27 - 31 พฤษภาคม 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 21,999 21,999 21,999 7,000 11,900 

03 – 07 มิถนุายน 63 24,999 24,999 24,999 7,000 11,900 

04 - 08 มิถนุายน 63 24,999 24,999 24,999 7,000 11,900 

05 - 09 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

06 - 10 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

10 - 14 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

11 - 15 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

12 - 16 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

13 - 17 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

17 - 21 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

18 - 22 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

19 - 23 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

20 - 24 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

24 - 28 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

25 - 29 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

26 - 30 มิถนุายน 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63 20,999 20,999 20,999 7,000 11,900 



 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
(ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทั้งส้ินก่อนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญี่ปุ่ น ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอ
วีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 15 วัน ต่อคร้ัง ** 

 

** อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ โดยลูกค้าต้องเดินทางท่องเท่ียวกบัทัวร์ ตลอดการ
เดินทาง ห้ามแยกออกเพ่ือเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียม ใน

กรณีขอเอกสารย่ืนวีซ่า 1,500 บาท 
 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้ นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด  Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 
  อตัราค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน SCOOT (TR) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า สัมภาระลงใต้
ทอ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนช้ิน แต่ทั้งน้ี
เจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป  
เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 
   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวม

ไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสายการบิน และ รุ่น

ของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 
× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนั่งการจองภายใน 2 วนั 

ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงั
ไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ 
นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษ
จ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ีไม่
สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดินทาง 31 - 44 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
• ยกเลกิการเดินทาง 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทั

จะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารอง

ท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก



เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษกรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ี

เปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

• กรุ๊ปเหมา หรือตดักรุ๊ป ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางไดทุ้กกรณี 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ่้ายการด าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้หาก

ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงคต์่อไป  

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่าน
ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกคร้ังหาก
ท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ
ยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณีท่ีสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ 
ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 
ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่านเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่วา่ส่วนใดส่วน
หน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่านอย่าง
นอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 



• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบั
ส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียว
ตามท่ีระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
• การใหทิ้ปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินน ้าใจเลก็ๆนอ้ยๆ 

เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิด

เร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ 
อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดด
กระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง 
การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวน
สิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ  หากระหว่างเดินทาง 
สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่
วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

• กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถ
คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่าน
ช ารุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มี
รอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ 
เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดี
อยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดย
ใช้ฉบบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หาก
ท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

• เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั 
หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

• ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้
ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม 
หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 



• กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , การ
นดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั  

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ี
ท่านตอ้งการ  

• รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


