
 

 

โตเกียว ฟูจ ิคาวาโกเอะ 5 วนั 3 คืน 

 



 

 

ขอพรเจา้แม่กวนอิม วดัอาซากุสะ เดินเล่นถนนนากามิเสะ 

ถ่ายรูปคู่กบั สะพานแขวน Mishima Skywalk / หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไก 

เท่ียวชมเมืองโบราณคาวาโกเอะ สกัการะพระยืน อุชิคุไดบุตสึ 

ไฮไลท ์!!! ลานสกีฟูจเิท็น / ชมเทศกาลประดบัไฟ Tokino Sumika Illumination 

>>> พกัฟูจอิอนเซ็น 1 คืน / โตเกียว ใกลย้่านชอ้ปป้ิง หรือ ใกลร้ถไฟฟ้า 1 คืน / นาริตะ 1 คืน <<< 

* เมนูพิเศษ บุฟเฟตข์าปู / หมูย่างหินภูเขาไฟ / ชาบูเซ็ท * 

** ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวนัฟรีเดย ์มีรถ + ไกดพ์าเท่ียวทุกวนั ** 

 
 

วนัท่ี ก าหนดการ เชา้ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-NRT  XJ600  (23.50-08.00) X X X - 

2 

สนามบินนาริตะ --> วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ - Tokyo Sky 

Tree - ส ะพ านแข วน  Mishima Skywalk - Gotemba Outlet - 

เทศกาลงานไฟ Tokino Sumika  

   

FUJI ONSEN 

หรือเทียบเท่า 

3 
ลานสกี FUJITEN - รา้นน ้าชา - หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไก - โตเกียว - 

โอไดบะ หา้งไดเวอรซิ์ตี้  - ชอ้ปป้ิงยา่นชินจกุู แมวยกัษ ์3 มิต ิ
  X 

TOKYO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
ตลาดปลาสึจิ - เมืองโบราณคาวาโกเอะ - พระยืน อุชิคุไดบุตสึ 

(รวมค่าเขา้) - วดันารติะซนั - อิสระเดินเล่นถนนปลาไหล 
   

NARITA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินนารติะ NRT-BKK XJ601 (09:15-14:35)   X - 

 

 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

9 - 13 ธ.ค. 2565 36,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,900 

16 - 20 ธ.ค. 2565 34,999 6,900 

22 - 26 ธ.ค. 2565 41,999 8,900 

23 - 27 ธ.ค. 2565 43,999 8,900 

27 - 31 ธ.ค. 2565 44,999 8,900 

28 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 48,999 9,900 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร…์…. สายการบินแอรเ์อเชีย เพ่ือเตรียม

ตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.50 น. เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 

 สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ  านวน 377 ที่นัง่ จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 (น ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 7 วนัท าการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที ่2 สนามบินนาริตะ --> วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ - Tokyo Sky Tree - สะพานแขวน Mishima 

Skywalk - Gotemba Outlet - เทศกาลงานไฟ Tokino Sumika 

08.00น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกนั เพื่ อสะดวกในการนัด

หมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า

ฝืนมโีทษปรบัและจบั 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) วัดที่เก่าแก่ที่สุดใน

กรุงโตเกียว น าท่านเขา้นมสัการเจา้แม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ เป็นวดัท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิและไดร้ับความ

เคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว และเป็นวดัพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมภิาคคนัโตภายในประดิษฐาน

องค์เจา้แม่กวนอิมทองค ามีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี และถ่ายภาพเป็นที่

ระลึกกบั ประตฟู้าค ารณซึ่งเป็นโคมไฟสีแดง ขนาดยกัษ์ที่มคีวามสูงถึง 4.5 เมตร เป็นโคมไฟที่ใหญท่ี่สุดใน

โลก เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลังอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี 

อิสระเดินเล่น ถนนนากามิเซะ (Nakamisedori) ถนน

เสน้น้ียาวไปจนถึงวัดเซ็นโซจิจะเป็น ถนนชอ้ปป้ิง ขาย

ขนม ของฝาก ของที่ระลึก ขนมที่ซื้ อกลับบา้นจะใส่กล่อง 

ห่อสวยงาม สามารถซื้ อเป็นของฝากไดอ้ย่างสวยงาม 

ส่วนขนมแบบที่กินเลยเช่น Soft ice cream, มนัอัดแท่ง, 

ซาลาเปาทอด, ขา้วพองคลา้ยขนมนางเล็ด ทางรา้นจะ

ใหเ้รายืนกินท่ีหนา้รา้นเท่านัน้ไม่ใหเ้ดินไปกินไป ถือ

ว่าเป็นกฎเหล็กของรา้นคา้ย่านถนนนากามิเซะเพ่ือ

ไม่ใหข้นมหกเลอะเทอะบนถนน 

น าท่านแวะถา่ยรูปดา้นหนา้ โตเกียวสกายทรี เป็นหอท่ีเพิ่งสรา้งขึ้ นมาใหมแ่ละยงัเป็นเหมอืนแลนดม์าร์คของ

โตเกียวถ่ายรูปกับหอคอย ตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward เป็นตึกที่สูงที่สุดในญ่ีปุ่ น มีความสูงถึง 634 

เมตร บริเวณโดยรอบๆ เป็นแหล่งช็อปป้ิงขนาดใหญ่  
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (1) เมนู JAPAN SET 
 

 

น าท่านชม สะพานแขวน Mishima Skywalk (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) สะพานแขวนคนเดินที่ยาว

ที่สุดในญี่ปุ่น มองเห็นวิวฟูจิลูกโต เป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวชิซูโอกะ สะพานแขวน 

Mishima Skywalk เป็นจุดชมวิวฟูจิซังที่ดีที่สุดของเมืองมิชิมะ จงัหวดัชิซูโอกะ สะพานแขวนแห่งน้ีมีความยาว 

400 เมตร มีระดับความสูงจากพ้ืนดิน 70 เมตร ถือได้ว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่ สุดในญ่ีปุ่ นเลย 

นอกเหนือจากสะพานแขวนที่มองเห็นวิวฟูจิซงัไดแ้บบฟินๆแลว้ ที่น่ีก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายใหทุ้กคน

ไดเ้พลิดเพลินกนั หรือใครอยากชิลล์ก็สามารถเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติไดอ้ย่างไม่มเีบื่อ หากมองจากจุดชม

ววิที่สะพานแขวนมชิิมะสกายวอล์ค เราจะเห็นทั้งววิภูเขาไฟฟูจ ิอ่าวซุรุกะ และภูเขาอิซุ ซึ่งท าใหเ้ราไดด่ื้มด า่กับ



 

 

ทอ้งฟ้าสีคราม สายลม และความเขียวขจขีองธรรมชาติอย่างจุใจ (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเดินบนสะพาน หรอืค่า

กิจกรรมอ่ืนๆ) 
 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสุดมนัส์กับสินคา้แบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะแฟคทอรี่ เอา้ทเ์ล็ต (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที) แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชัน่เส้ือผา้

ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, CynthiaRowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป๋าไฮไซ 

Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, 

Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch  Grain, Skechers, Hogan 

ฯลฯ หรือเลือกซื้ อสินค้าส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีก

มากมาย 
 

 

จากน้ันน าท่านสู่ โกะเท็มบะโคเก็น โทะคิโนะสุมิกะ (Gotemba Kogen Tokino Sumika) ชมงาน

ประดบัไฟ เต็มไปดว้ยการประดบัตกแต่งแสงไฟสุดแสนโรแมนติก ไมว่า่จะเป็นอุโมงคแ์หง่แสงไฟ (Tunnel of 

Light) ที่ใหค้วามรูสึ้กราวกบัก าลังเดินอยู่ท่ามกลางกล่องอญัมณี หรือจะเป็นอนุสาวรียท์ี่ส่องแสงประกายเป็นสี

รุ ้งอย่าง นิจิโนะฮิคะริระ นอกจากน้ียังมีการแสดงโชว์เลเซอร์ในม่านน ้ าพุแสงไฟแห่งแวร์ซาย ( Light of 

Versailles) อนัยิ่งใหญ่ตระการตาดว้ยน ้าพุที่สาดส่องแสงสวา่งสวยงามสูงถึง 70 เมตรอีกดว้ย 

 

 



 

 

 บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) บุฟเฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่น ใหท้่านไดล้ิ้มรสอาหารญ่ีปุ่ น

หลากหลาย อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิม พรอ้มเสิรฟ์ ขาปูยกัษ!์! จิ้ มดว้ยน ้าจิ้ มซีฟู้ดรสเด็ด 
 

ทีพ่กั  YamanakakoKanko หรือระดบัเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการ แช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เชื่อว่าแช่แลว้จะท าใหผิ้วพรรณสวยงาม 

และช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตไดข้ึ้ น 

  หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
 

วนัที ่3 ลานสกี FUJITEN - รา้นน ้าชา - หมู่บา้นโอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - โอไดบะ - ชอ้ปป้ิงย่านชินจกุู 

เช็คอินทีเ่ทีย่วใหม่ แมวยกัษ ์3 มิต ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกที่ ฟูจิเท็น สโนว ์รีสอรท์ (Fujiten Snow Resort) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) เป็นลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผัสกับหิมะ อิสระใหท้่านได้

เพลิดเพลินกับการล่ืนไถลดว้ยสกี เลือกสนุกกับ Snow Board หรือ ต่ืนเตน้ไปกับการนัง่รถเล่ือนหิมะ ณ ลาน

สกีแห่งน้ี ท่านสามารถด่ืมด า่กบัทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดว้ยหิมะที่ดูแลว้สะอาดตาอย่างยิ่ง และในวนัที่ทอ้งฟ้า

แจม่ใส ท่านจะพบกบัววิภูเขาไฟฟูจ ิซึ่งเป็นสญัลักษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่ น (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าชุด และ

อุปกรณส์ าหรบัการเลน่กิจกรรมตา่ง) 

หมายเหต ุ: หากลานสกีฟูจเิท็น ปิด หรือ ปริมาณหิมะ มไีมม่ากพอ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเปล่ียนน าท่านไป

เล่นที่ เมืองหิมะเยต ิ(Snow Town Yeti) แทน  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นแหล่งน ้า

ตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ ใหท่้านสัมผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ 

โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยู่ที่ 10-12 องศา 

นอกจากน้ีแลว้ก็ยงัมนี ้ าผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และที่ส าคญั หมูบ่า้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงสินคา้ OTOP ชั้นเยี่ยมอีกดว้ยที่หมูบ่า้นน้ีมขีองขึ้ นชื่ออย่าง โมจชิาเขียว ไสถ้ัว่แดงยา่ง ขนมฮิตที่หมูบ่า้นน ้ า

ศกัด์ิสิทธ์ิโอชิโนะฮกัไก 
 

จากน้ัน น าท่านไปสมัผสัประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น วา่ดว้ยการใช้

เวลาอย่างสุนทรีย ์ดว้ยการดื่มชา และการชงชาผงสีเขียว หรือ มทัฉะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบบั

ของพิธีชงชา และใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกบัการพบปะในวงสังคม เกี่ยวกบั

การด่ืมชาและชงชาที่ไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่ น จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ลือก

ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4) เมนู หมูยา่งหินภูเขาไฟ 

จากน้ัน เดินทางกลับสู่ มหานครโตเกียว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านโอไดบะ 

(Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้ นไวเ้ป็นแหล่งช้อปป้ิง 

และแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว ได้รับการ

ปรบัปรุงใหม้ชีื่อเสียง และเป็นที่นิยมในช่วงหลังของ

ปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่

มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ย

ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ สีเขียว ไดเวอร์ซิต้ี 

โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้ง

ดงัอีกหา้งหน่ึง ที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้ง

น้ีก็คือ หุน่ยนตก์นัดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมขีนาด

ใหญ่มาก อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

จากน้ันน าท่านอิสระ ชอ้ปป้ิงยา่นชินจกุู เพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดิจติอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์หรือสินคา้ท่ี

จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 

เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น 

เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่ นๆ 

อีกมากมาย แนะน าจุดเช็คอินแห่งใหม่ของ

ชาวโซเชียล นั่นก็คือ แมวยกัษ ์3 มิติ ที่โผล่

บนจอ LED ขนาดมหึมา จอมีความโคง้ขนาด 

154 ตรม. (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออก



 

 

จากล าโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดบั 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดบัสูง ที่ใหภ้าพเสมอืนจริง ปรากฎ

เป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณา

ต่างๆ ที่ ถูกออกแบบให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอ LED น้ี  ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า รองเท้า Nike น้องหมา 

Pompompurin จานบิน UFO แมแ้ต่หุ่นยนตเ์ครื่องดูดฝุ่น ท่านสามารถรบัชมและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั 

อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  TOKYO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  ***พกัโรงแรมโตเกียว 1 คืน*** 

  โรงแรมใกลย้่านชอ้ปป้ิง ใหท่้านเตม็อ่ิมกบัการชอ้ปป้ิง ณ กรุงโตเกียว 

  หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

วนัที่ 4 ตลาดปลาสึจ ิ- เมืองโบราณคาวาโกเอะ - พระยืน อุชิคุไดบุตสึ (รวมค่าเขา้) - วัดนาริตะซัน - 

อิสระเดินเล่นถนนปลาไหล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

น าท่านสู่ ย่านซึกิจิ (Tsukiji) ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji 

Fish Market) ตวัตลาดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตลาดในส าหรบั

คา้ส่งพวกอาหารทะเล ผักและผลไม ้ซึ่งจะเปิดใหนั้กท่องเที่ยว

เขา้ชมหลัง 9:00 น. รวมถึงการประมูลปลาทูน่า ที่จะเปิดใหเ้ขา้

ชมเป็น 2 รอบ คือ 5.25 น. และ 5.50 น. ส่วนตลาดนอกเป็น

ตลาดส าหรับรา้นคา้ปลีกนานาชนิดและรา้นอาหาร โดยรา้นคา้

ต่างๆ จะเปิดตั้งแต่ประมาณ 9:00 – 14:00 น. หากตอ้งการ

ทานอาหารญ่ีปุ่ นอร่อยๆ แนะน าใหแ้วะมาที่ตลาดนอก โดย มี

อาหารข้ึนช่ือ คือซูชิ ซาชิมิ และไข่หวานยา่ง 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม.) นับเป็นย่านที่มเีสน่หแ์ละมคีวามเป็นเอกลักษณ์มากๆ ถนนหลักจะยาวประมาณ 700 เมตร 

แต่ระหวา่งสองขา้งทางของถนนเสน้น้ีจะมีตรอกซอกซอย ที่สามารถเดินเที่ยวเขา้ไปไดอ้ีกยาวๆ เลย ซึ่งส่ิงที่ท า



 

 

ใหย้่านเมอืงเก่าแห่งน้ีฮอตฮิตในหมูนั่กท่องเที่ยว ก็ตรงที่ทัว่ทั้งย่านเต็มไปดว้ยบา้นเรือนสไตล์สมยัเอโดะตลอด

แนวยาวสองขา้งทาง ที่บอกเลยว่าดูแลดีมากๆ จนน่าเหลือเชื่ออย่างกับหลุดเขา้มาในสมยัน้ันเลยล่ะ บริเวณน้ี

ยังเคยมีโกดงัเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมยัก่อน จากการที่พ่อคา้แม่คา้จึงร า่รวยและมีการสรา้งอาคารต่างๆ 

ขึ้ นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี ท าใหย้่านน้ีมีฉายา Koedo 

Kawagoe หรือ แปลไดว้่า ลิตเต้ิลเอโดะ (Little Edo) โดยค าว่า “kura” แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อ

ถนน Kurazukuri ซึ่งเป็นเสน้ที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมอืงน้ีนัน่เอง 

จากน้ันใหท้่าน อิสระชอ้ปป้ิงเลือกซื้ อสินคา้พ้ืนเมือง ณ ตรอกลกูกวาด (Candy Alley) รา้นคา้ส่วนใหญ่จะขาย

ขนมพ้ืนเมอืง เช่น เคก้ ขนมหวานต่างๆ จงึเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาด หรือ ตรอกขนมนัน่เอง นอกจากน้ียงั

มีขาย คารินโดะ (Karinto) คุกกี้ พ้ืนเมืองญ่ีปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมที่ท าจากถัว่แดงและมนัหวาน และยังมีของชิ้ น

เล่นชิ้ นเล็กๆ และของฝากต่างๆ 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) เมนูชาบูชาบู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสกัการะ พระใหญ ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 

ชม.) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปป้ันที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบนัทึกไว ้

โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊คเมื่อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถึง 120 เมตร ท าใหส้ามารถ

มองเห็นไดต้ั้งแต่ใจกลางเมอืงโตเกียวเลยทีเดียว 
 

 



 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นวดัที่เปิดหรือปิดทา้ยทริป

ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มานครโตเกียวหลายๆคนก็ว่าได ้ เพราะเป็นวดัที่ใกลส้นามบินนาริตะมากที่ สุดเลยคะ 

นอกจากน้ันยงัเร่ืองลือว่ากันว่าวดัแห่งน้ีศักด์ิสิทธ์ิมาก โดยเฉพาะเร่ืองการขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจาก

อุบติัเหตุต่างๆ หรือจะขอพรดา้นความรกั การงาน และเร่ืองทัว่ไปก็สมัฤทธ์ิผลกนัมานักต่อนักแลว้  
 

 

อิสระเดินเล่นชอ้ปป้ิง นาริตะโอโมเตซนัโดะ คือ ถนนชอ้ปป้ิงสวยงามที่น าไปสู่วดันาริตะซังชินโชจ ิถนนเสน้น้ี

เหมาะส าหรับเดินเล่นและซื้ อของทานเล่นและของที่ระลึกพ้ืนเมืองก่อนเขา้ชมวัด หรือทานอาหารในรา้น

จ านวนมากที่ขายปลาไหลสดๆ ย่างบารบ์ีคิวแสนอร่อย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) เมนูป้ิงยา่ง 

ทีพ่กั  NARITA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

  หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
 

วนัที ่5 สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ 

09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ601 

 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

14.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 
 



 

 

กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจองทวัร ์

เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้ และบริษัทฯ 

เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะถือวา่ ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 

• รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากเที่ยวบินล่าชา้ สภาพอากาศ หิมะตกหนัก พายุไตฝุ่้น 

แผ่นดินไหว สึนาม ิสภาพการจราจร การระบาดของโรคติดต่อ การเมอืง เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิ่มเวลา

ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ 

เป็นหลักจงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 

** เท่ียวบินภายในประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัผิดชอบ และ พิจารณาทุกๆกรณี 

เน่ืองจากทางบริษัท ไดจ้ าหน่ายโปรแกรมทวัร ์ที่เริ่มเดินทางจาก สนามบินดอนเมอืง 

ไมนั่บรวมการเดินทางจากสนามบินอื่นๆ  และใหแ้จง้ต่อพนักงานขายล่วงหน้า ก่อนท าการซื้ อบตัรโดยสารภายในประเทศทุก

ครั้งเน่ืองจากตอ้งไดร้บัการยืนยนัเที่ยวบินหลัก และกรุ๊ปคอนเฟิรม์ เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

ขอ้ควรระวงั!!! หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท า

การออกตัว๋หรอื กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาในการเดินทางได้

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซ่ึงทางบรษิัท 

ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบัผิดชอบทุกกรณี ++++ 

 

ตามมาตรการของรฐับาลญี่ปุ่น (อพัเดท 31 พ.ค. 2565) ส าหรบัมาตรการเปิดรบันกัท่องเท่ียว 

ตั้งแตว่นัท่ี 10 มิถุนายน 2565 ท่ีเดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร ์

ประเทศไทย ถูกจดัอยู่ใน กลุม่สีน ้าเงิน (กลุ่มประเทศทีมี่ความเสี่ยงต  า่) 

• เมือ่เดินทางถึงญ่ีปุ่ น ไม่ตอ้งกกัตวั 

• ไม่ตอ้งตรวจโควดิ (ATK) ที่สนามบินในญ่ีปุ่ น 

• ไม่ตอ้งแสดงใบรบัรองการฉีดวคัซีนโควดิ (Vaccine Certificate) 

• ตอ้งแสดงใบรบัรองผลตรวจโควดิเป็นลบ (RT-PCR) ทดสอบภายใน 72 ชัว่โมงก่อนออกเดินทาง 

• ตอ้งยื่นขอวซี่า 

• ตอ้งลงทะเบียนรบัรองผูเ้ดินทาง ERFS ส าหรบัเขา้ญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จะเป็นผูล้งทะเบียนใหท้่าน) 

• นักท่องเที่ยวจ าเป็นตอ้งดาวโหลด 4 แอปพลิเคชัน่ในโทรศพัทส่์วนตวั ดังน้ี 



 

 

1. My SOS เพื่อติดต่อเจา้หน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความช่วยเหลือ เน่ืองจากสงสยัวา่ อาจจะติดเชื้ อ ซึ่ง

สามารถท า VDO Call และแชทคุยได ้

2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตือนวา่ เราอาจพบความเส่ียงเน่ืองจากอยู่ใกลผู้ติ้ดเชื้ อ 

3. Questionnaire แบบสอนถามออนไลน์ โดยลงทะเบียนตามล้ิงคน้ี์ Questionnaire app (mhlw.go.jp) เป็นการ
ลงทะเบียนผูเ้ดินทางที่เขา้มาญ่ีปุ่ น กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอยา่งน้อย 6 ชัว่โมงก่อนเดินทาง) 

4. Google Map ล้ิงคก์บัแอปฯ My SOS เพือ่ทราบ Location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ญ่ีปุ่ น 

 

มาตรการกลบัเขา้ประเทศไทยส าหรบัผูมี้สญัชาตไิทย (ถือหนงัสือเดินทางไทย) 
 

ผูท้ี่ไดร้บัวคัซีนครบแลว้ 

• ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass 

• สามารถเดินทางเขา้ไดต้ามปกติ ไมต่อ้งกกัตวั ไมต่อ้งเขา้รบัการตรวจหาเช้ือโควดิ-19 ทั้งก่อน และหลังเขา้ไทย 

• เมือ่เดินทางถึงไทย ด่านควบคุมโรคอาจใหแ้สดงหลักฐานการไดร้บัวคัซีน 

ผูท้ี่ยงัไม่ไดร้บัวคัซีนหรือไดร้บัไม่ครบ 

• ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass 

• แสดงผลตรวจหาเชื้ อโควิด-19 ดว้ยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (ออกโดยสถานพยาบาลหรือ lab)ที่ออก

ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง (ยกเวน้เด็กอายุต า่กวา่ 6 ปีที่เดินทางพรอ้มผูป้กครอง) 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

9 - 13 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 1 วนั / วนัหยุดยาว) 
36,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,900 

16 - 20 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 2 วนั) 
34,999 6,900 

22 - 26 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 2 วนั / วนัครสิตม์าส) 
41,999 8,900 

23 - 27 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 2 วนั / วนัครสิตม์าส) 
43,999 8,900 

27 - 31 ธ.ค. 2565 

(วนัส่งทา้ยปี) 
44,999 8,900 

28 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 

(วนัปีใหม่) 
48,999 9,900 

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/


 

 

ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อทรปิ 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

**ส าคัญมาก**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทาง

ไป-กลบั  และตอ้งเหลือหน้ากระดาษอย่างต า่ 2 หน้า) 

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัท มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการ

ออกและเขา้เมืองของท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลือ**  
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กก. / กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กก.  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตามขนาดของกรุป๊ทวัร ์น าเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 

✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) 

อาจจ  าเป็นตอ้งแยกพกั 2หอ้ง 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 

✓ ค่าเบ้ียประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกันท่านละ 1 ,000,000 บาท ครอบคลุมถึง สุขภาพ 

อาการเจ็บป่วย อุบติเหตุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในวนัเดินทาง และ ครอบคลุมการรกัษากรณีผูเ้ดินทางติดเช้ือโควิด-19 

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม ์แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ GTIP – ASIA PLUS (แผน BASIC) ของบริษัท ประกันภัย ไทย

วิวฒัน์) 

✓ ลงทะเบียนรบัรองผูเ้ดินทาง ERFS ส าหรบัเดินทางเขา้ญี่ปุ่น และส าหรบัยื่นวีซ่า 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่า
พาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 ไมร่วมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง มีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง ผูเ้ดินทางจะมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 1,500 บาท ส าหรบัการ

ยื่นรอ้งขอวีซ่า และ ลูกคา้ด าเนินการเตรียมเอกสารตามเง่ือนไข ท่ีสถานทูตรอ้งขอ (ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วนัท าการ 

นบัจากวนัท่ีไดเ้อกสารครบ) 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินน้ันๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 

 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป 



 

 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• มัดจ  าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านไดท้  าการจอง 3 วัน กรณีลูกคา้ท าการจองน้อยกวา่วนัเดินทาง 25 

วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ทนัทีในวนัจองเท่าน้ัน 

• ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั  ( นับรวมวนัเสาร ์และ อาทิตย ์)  

• หากไมม่กีารช าระเงิน ค่าทวัร ์ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ระบบจะท าการยกเลิกที่นัง่โดยอตัโนมติั 

• หากช าระเงินค่าทวัรไ์มค่รบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไมม่เีง่ือนไข 

• เมือ่ท่านช าระเงินค่าทัวรไ์ม่ว่าจะทั้งหมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุ

ไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินใหก้บัทางบริษัทฯ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมัคคเุทศก์ 

กรุณาพจิารณาเงื่อนไขตา่งๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทวัรข์องบรษิัทฯ ก่อนท าการจองทวัร ์

หากทา่นไดท้  าการจองทวัรแ์ลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าทา่นไดร้บัทราบ และยอมรบัเงื่อนไขทุกอยา่งแลว้ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกวา่ 30วนั เก็บค่าใชจ้า่ยบางส่วนที่เกิดขึ้ นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน เป็นตน้ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 30วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

สามารถเปล่ียนผูเ้ดินทางได ้(เปล่ียนชื่อ) ตอ้งแจง้ล่วงหน้าใหบ้ริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง 

• ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

เน่ืองจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หน้าที่ตม. หรือ ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วน

ต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน ท่ีนัง่เป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน กรณีตอ้งการระบุท่ีนัง่ติดกันทั้งกรุป๊ หรือริมหนา้ต่าง 

หรือริมทางเดิน แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน ณ วนัเดินทาง ไม่สามารถระบุตอนจองทวัรไ์ด ้
 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

• เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin 

/ Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 



 

 

• บางกรณี จะไดห้อ้งพกัเป็นแบบ Double หรือ Twin ข้ึนอยู่กบัทางโรงแรมจะจดัหอ้งให ้

• กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน

การปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

• ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่าน

ตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

• ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

• กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐาน ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน ้าหนักเกิน (ท่านตอ้งช าระ

ในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

• ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
 

กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ใชวี้ลแชร ์ 

กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง 

 

เง่ือนไขกรณีเกิดภยัพิบตั ิ

เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย การระบาดของโรคติดต่อใ น

ประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือเมืองท่ีท่านเดินทางไป และสายการบิน หรือ ในสว่นของการบริการต่างประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว

ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ท่านสามารถใชสิ้ทธ์ิไดต้ามเง่ือนไขการยกเลิกไดเ้ท่าน้ัน 

 

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณท์างการเมือง 

การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็น

เหตุการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ์ทาง

การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

(ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร ์เน่ืองจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อคัคีภยั 

ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าใชจ้่าย 

เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 



 

 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทาง

ไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 

• กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศ

ไทย 

 

 

 


