
 

 
 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) : ขึน้เครื่องท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(BKK) 
XJ606 BKK(สุวรรณภูม)ิ – NRT (นารติะ) 10.55 – 19.00 
XJ607 NRT(นารติะ) - BKK(สุวรรณภูม)ิ 20.15 – 01.35+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 



 
 

 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - นาริตะ                                                                                                  (–/–/D) 
07.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

10.55 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิ
ที ่XJ606 

19.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาท้องถิน่เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 
ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

ค า่  บริการอาหาร  เมนู เบนโตะ 
ท่ีพกั ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม
ศกัดิส์ทิธิ ์และได้รบัความเคารพนบัถอืมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จ้าแม่กวน  อิ
มทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ่งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 
ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอ้ย
อยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวดั ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่
ประดษิฐานเจ้าแม่กวนอมิทองค า มชีื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของร้านคา้ ขาย
ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได้
เลอืกซื้อเป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

วนัท่ี 2 
วดัอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – วดัโคะโตะคุอิน –  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – TOKINO 
SUMIKA                                                                                                                                         (–/L/D) 



 
 

 
จากนัน้น าท่านสู่ วดัโคะโตะคุอิน (KOTOKUIN TEMPLE) ตัง้อยู่ที่เมืองคามาคุระ ภายในบริเวณวดัจะมี
สิ่งมหศัจรรย์ตัง้ตระหง่านกลางแจ้งอย่าง พระพุทธรูปใหญ่ไดบุทสึ ซึ่งมีชื่อเต็ม ๆ ว่า พระอมิตตาพุทธ นิ
โอยุราอิ (AMIDA NYOYURAI)สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1243 ความสูงขององค์พระมีขนาด 11.312 
เมตร น ้าหนักราว 122 ตนั ประดิษฐานอยู่ในวดั KOTOKUIN แห่งนี้มาอย่างยาวนาน โดยองค์พระจะมี
ลกัษณะเป็นส ีเขยีวเนื่องจากถูกสร้างขึ้นด้วยส าร ิดและทองแดง ซึ่งจะท าปฏิก ิร ิยากบัสภาพอากาศ
อย่างเช่น ฝนและหิมะจนกลายเป็นสีเขยีวนัน่เอง การชมองค์พระแนะน าให้ยืนห่างจากองค์พระประมาณ 
5 เมตร จะท าให้เห็นองค์พระสมส่วนได้รูป และบริเวณด้านหลงัขององค์พระยงัมีประตูทางเข้าเล็ก ๆ ที่
เราสามารถเดินเข้าไปชมภายในองค์พระได้ 

 
 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ ยากินิก ุ



 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสนิคา้แบรนด์
เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ 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 

 
 จากนัน้น าท่านสู่ โกะเทม็บะโคเกน็ โทะคโินะสุมกิะ (GOTEMBA KOGEN TOKINO SUMIKA) ชมงานประดบั

ไฟ TOKI NO SUMIKA เตม็ไปด้วยการประดบัตกแต่งแสงไฟสุดแสนโรแมนตกิ ไม่ว่าจะเป็นอุโมงคแ์ห่งแสงไฟ 
(TUNNEL OF LIGHT) ที่ให้ความรู้สกึราวกบัก าลงัเดนิอยู่ท่ามกลางกล่องอญัมณี หรอืจะเป็นอนุสาวรยี์ที่ส่อง
แสงประกายเป็นสรีุ้งอย่าง นิจโินะฮคิะรริะ นอกจากนี้ยงัมกีารแสดงโชวเ์ลเซอรใ์นม่านน ้าพุแสงไฟแห่งแวรซ์าย 
(LIGHT OF VERSAILLES) อนัยิง่ใหญ่ตระการตาดว้ยน ้าพุทีส่าดส่องแสงสวา่งสวยงามสูงถงึ 70 เมตรอกีดว้ย 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟต์ขาปทูานได้ไม่อัน้ 
ท่ีพกั       FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
วนัท่ี 3 ลานสกี ฟจิูเทน็ – JTC – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค – ฮาราจกู ุ- ชินจกู ุ                                    (B/L/-)                        



 
 

 น าท่านสนุกกบักจิกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหมิะ ณ ลานสกี ฟจิูเทน็ (FUJITEN SKI) ให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
การเล่นไมก้ระดานเลื่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจาก
การเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีี่มชีื่อเสยีงและมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจทิีส่วยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหมิะ
ขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเชา่อุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถตดิต่อหวัหน้าทวัร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเชา่อุปกรณ์
เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กบัสภาพ
ภูมอิากาศ)  

 (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยน
โปรแกรมทวัร์เป็น คาวาฟูจโิกะ สถานีที่ 22 (RETRO BUS) เป็นจุดที่ชมภูเขาไฟฟูจไิดส้วยงามที่สุดในช่วงฤดู
หนาว) 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านออกเดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบรเิวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิด้วยววิทิวทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสิูง
ตระหง่าน และสายน ้าบรสิุทธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 



 
 

 
  
 น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮาราจุก ุ(HARAJUKU) ซึ่งอยู่ห่างจากชนิจุกุไปเพยีงสองสถานีนัน้ กค็อืย่านแห่งป๊อปคลั

เจอร ์มตีกึ “LAFORET HARAJUKU” ทีค่รบครนัดา้นแฟชัน่ และมถีนน “TAKESHITA-DORI” ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้น
รวงมากมายและ เราจะเหน็คนญี่ปุ่ นในชดุคอสเพลยไ์ดท้ีน่ี่ เป็นสถานที่ๆ  ผูท้ีช่ ืน่ชอบวฒันธรรมวยัรุ่นจะเที่ยวได้
อย่างสนุกเพลดิเพลนิอย่างแน่นอน 

 
 น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ(SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ 

เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 
รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น  KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

 
 
ค า่   อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 



 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทุกท่านสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวดัในพระพุทธศาสนาทีต่ ัง้อยู่
ในเมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะทีว่ดัแห่งนี้มรีูปเคารพขององคฟุ์โดเมยีวโอ ทีม่ชี ือ่เรยีกขานกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณวา่ 
"นารติะฟุโด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอืเป็นหนึ่งในศาสนสถานส าคญัทีเ่ป็นศนูยก์ลางความศรทัธาต่อ
องคฟุ์โดเมยีวโอ 

 
จากนัน้อสิระเดนิเล่น นาริตะโอโมเตซนัโดะ ถนนชอ้ปป้ิงสวยงามทีน่ าไปสู่วดันารติะซงัชนิโชจ ิถนนเสน้นี้เหมาะ
ส าหรบัเดนิเล่นและซื้อของทานเล่นและของที่ระลกึพืน้เมอืงก่อนเขา้ชมวดั หรอืทานอาหารในร้านจ านวนมากที่
ขายปลาไหลสดๆ ย่างบารบ์คีวิแสนอร่อย 
น าท่านสู่ BOSO NO MURA เป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ทีม่จีดุมุ่งหมายเพือ่ใหผู้เ้ยีย่มชมไดส้มัผสักบัวถิชีวีติและ
งานฝีมอืแบบดัง้เดมิของภูมภิาค BOSO ซึ่งเป็นชือ่เก่าของพืน้ทีท่ีม่คีวามสอดคลอ้งกนัคร่าวๆ ถงึจงัหวดัชบิะ ใน 
ปัจจุบนั หมู่บา้นทอ้งถิน่ทัว่ไปในสมยัเอโดะ (1603-1868) สมบูรณ์แบบดว้ยบา้นพ่อคา้ โรงปฏบิตังิาน และฟารม์ที่
เวริก์ชอ็ปงานฝีมอืต่างๆ ในหมู่บา้น ผูเ้ขา้ชมสามารถมสี่วนร่วมในการผลติกระดาษแบบดัง้เดมิ การตเีหลก็ และ
พธิชีงชา หรอืลองสวมชดุเกราะแบบญี่ปุ่ น กจิกรรมเชงิปฏบิตัทิีน่ าเสนอขึน้อยู่กบัฤดกูาลและรวมถงึการเกบ็เกีย่ว
พชืผลและการท าหตัถกรรมจากไมไ้ผ่ มกีารจดัเทศกาลสีเ่ทศกาลในแต่ละปี หนึ่งครัง้ในแต่ละฤดูกาล 

 
 

วนัท่ี 4 วดันาริตะซนั – นาริตะโอโมเตซนัโดะ – BOSO NO MURA – อิออน นาริตะมอลล ์- นาริตะ           (B/-/-) 

https://www.japan-guide.com/e/e2421.html
https://www.japan-guide.com/list/e1212.html
https://www.japan-guide.com/e/e2128.html
https://www.japan-guide.com/e/e2424.html


 
 

เท่ียง อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
น าท่านเดนิทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล ์(AEON NARITA MALL) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมูน่กัท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกล้กบัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มี
รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้
ย ังมีร้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES 
ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารกม็ีให้เลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร 
ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์HUMAX CINEMA เปิดใหบ้รกิาร 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

20.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิ
ที ่XJ607 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 
01.35     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 

อตัราค่าบริการ 

วนัท่ี 5 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                                        (-/-/-) 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

09-13 ธนัวาคม 2565 33,999 6,000 
16-20 ธนัวาคม 2565 32,999 6,000 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 66 BUS1 46,999 8,000 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 66 BUS2 48,999 8,000 

11-15 มกราคม 2566 32,999 6,000 

13-17 มกราคม 2566 31,999 6,000 

14-18 มกราคม 2566 31,999 6,000 

18-22 มกราคม 2566 32,999 6,000 

19-23 มกราคม 2566 32,999 6,000 



 
 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่า ในกรณีท่ีจะต้องย่ืนวซ่ีาญ่ีปุ่ น ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรมเนียมวีซ่าท่านละ 1,500 บาท 

 
การเข้าประเทศญ่ีปุ่ นแนะน าให้มีการท าประกนัการเดินทาง โดยรายการน้ีไม่รวมประกนัการเดินทางท่ี
ครอบคลุมประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 ท่านสามารถติดต่อเพ่ือช้ือประกนัได้ในราคาเร่ิมต้น 225 บาท 
(แผน EASY VISA) ประกนัคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจาก
อุบติัเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอ่ืนๆ 
(เง่ือนไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ 
ตามประกาศเปล่ียนแปลง วนัท่ี 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ประเทศญ่ีปุ่ นจะรบัเฉพาะผูท่ี้ฉีดครบ 3 เขม็ท่ีได้รบั

การยอมรบัจาก WHO เท่านัน้ หากวคัซีนไม่ครบ จะต้องท าการแสดงผล RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ 

 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

20-24 มกราคม 2566 32,999 6,000 

21-25 มกราคม 2566 32,999 6,000 

25-29 มกราคม 2566 32,999 6,000 

27-31 มกราคม 2566 31,999 6,000 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 66 31,999 6,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 17,500 บาท (ปีใหม่ 20,500 บาท) 
ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 



 
 

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถ
บสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง กรณพีกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น 
เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสารส่วนตวั เชน่ ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 



 
 

- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสาย
การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมีการเกบ็ภาษีน ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ลูกคา้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจ
และใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยืนยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บ
ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการย่ืนเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทนัทีหลงัจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านใด
ไม่วา่ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
 

https://bit.ly/3NVFrkV


 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรง

กบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

- ในการยื่นวซ่ีา กรณียื่นวซ่ีาไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวซ่ีาและจดัเตรียมเอกสาร 
1,000 บาทและค่าใชจ้่ายอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา เป็นต้น กรณียื่นวซ่ีาหลงั 15 วนัก่อนเดนิทาง หาก
ถูกปฏเิสธวซ่ีา บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิ 

 
หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



 
 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามที่ระบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการได้รบั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีี่
จ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


