
 
 

 

ทวัร์ NRT06 TOKYO FUJI TEN FREE 

DAY(5D3N) 

“กระซบิรัก  ผ่านลมหนาว” 

 
 

ณ ลานสกี ฟูจิเทน็ – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็  

หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ -หมู่บ้านเยอรมัน Country Farm German Villag - วัดนาริตะซนั ชินโชจ ิ

 

 

 

 

 



 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                  
 
23.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์

เช็คอิน หมายเลข 6-7 สายการบิน Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่ นไม่

อนญุาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพินิจของ

เจ้าหน้าที่ศลุกากร ดา่นตรวจคนเข้าเมือง  

วันท่ี 2      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ - โกเทม็บะ เอาท์เล็ท                                       
     (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อัน้ !! และ อาบนํา้แร่ ออนเซ็น !!)                                                

02.20น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW 102 ** ไม่มี

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

10.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง YAKINIKU    

นําท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วดัท่ีได้ช่ือว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิ และได้รับ

ความเคารพนบัถือมากที่สดุแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน   อิมทองคําท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 

เซนติเมตร ซึง่มกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสริิมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยกัษ์

ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนห้อยอยู ่ณ ประตทูางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสดุของวดั ที่มีช่ือว่า “ประตฟู้า

คํารณ” และถนนจากประตเูข้าสู่ตวัวิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีช่ือว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่ง

เป็นท่ีตัง้ของร้านค้า ขายของที่ระลกึพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจที่ระลกึ ฯลฯ ให้ทกุ

ท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝากของที่ระลกึ อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สงูที่สดุในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่

ของกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน่ํา้สมุิดะ  

  นําทา่นเดินทางสู ่โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศนูย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทัง้ Street Brand 

และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้อย่างจุใจ 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 KIDSเป็นต้น 



 
 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อัน้ 

พักที่  FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํา้แร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่นํา้แร่

ออนเซ็น ธรรมชาตินีแ้ล้ว จะทาํให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

 

 

 
 
 
 

วันท่ี 3 
       ลานสกี ฟูจิเทน - พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชงชาแบบญ่ีปุ่น -  หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ -    
       ดูประดับไฟท่ี Germen Village  – นาริตะ                                                                                                                   

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   นําทา่นสนกุกบักิจกรรมกลางแจ้งทา่มกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลน่ไม้กระดานเลื่อนได้ตาม

อธัยาศยั ณ ดินแดนแหง่นีท้ี่ซึง่เป็นสวนสนกุขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีช่ือเสยีงและ

มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนกุกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอปุกรณ์เค ร่ืองเลน่สามารถติดต่อ

หวัหน้าทวัร์ล่วงหน้า ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิด

ให้บริการหรือไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ)  

  (หมายเหต:ุ ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไมไ่ด้เนื่องจากสภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวย  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์เป็น คา

วาฟจิูโกะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็นจดุที่ชมภเูขาไฟฟจิูได้สวยงามที่สดุในช่วงฤดหูนาว) 

  นําทา่นเดินทางสู ่พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จําลองเร่ืองราวของภเูขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สมัผสั

กับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น เทคโนโลยี 

วิวฒันาการ การวางแผนปอ้งกนัตอ่ภยัธรรมชาติที่ประเทศญ่ีปุ่ นไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได้นี ้ให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของที่ระลกึตาม

อธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  นําท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบัพิธี “ชงชาแบบญี่ ปุ่น” ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสนุทรีย์ 

ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัชา นบัตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบบัของพิธีชงชา และให้ท่านได้สมัผสักับ



 
 

 

บรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเก่ียวการพบปะกนัในวงสงัคมเก่ียวกบัการดิ่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชัน้สงูที่

เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น จากนัน้อิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดินทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝ่ัง

ทิศตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึง่ถกูพายไุต้ฝุ่ นพดัถลม่ในปี 1966 จนกระทัง้ต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบรูณะขึน้

ใหมใ่ห้เป็นแบบดัง้เดิม และเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศกึษาเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม ลองและซือ้สนิค้า

หตัถกรรมแบบดัง้เดิม 

ภายในหมูบ้่าน ประกอบด้วยบ้านกวา่ 20 หลงัคาเรือน ที่ได้รับการดดัแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภณัฑ์ และแกลเลอร่ี 

ซึง่แตล่ะหลงัก็จะมีความเช่ียวชาญในงานฝีมือดัง้เดิมที่ต่างกนั เช่น เคร่ืองปัน้ดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิต

กระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมี่โซบะด้วยตนเอง 

สว่นของพิพิธภณัฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่จดัแสดงเก่ียวกบัชีวิตประจําวนัของเกษตรกรที่เคยใช้

ชีวิตอยูใ่นแถบนี ้พิพิธภณัฑ์การกดัเซาะและการควบคมุตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ที่อธิบายถึงสาเหตุ

ของการเกิดดินถลม่ที่ทําลายหมูบ้่าน และเทคนิคการใช้ปอ้งกนัภยัพิบตัิ 

บ้านท่ีเหลอืจะเป็นอาร์ตแกลเลอร่ี แสดงงานศิลปะท้องถ่ิน ร้านผลติ และสตดูิโอถ่ายภาพบคุคล ซึง่นกัทอ่งเที่ยวจะได้ลองสวมชดุ

กิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ (ไม่รวมค่าชุดกิโมโนประมาณ 1000 เยน) นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารตัง้อยู่

รอบๆหมูบ้่านอีกด้วย 

จากนัน้นําทกุท่านสู ่ หมู่บ้านเยอรมัน Country Farm German Village ภายใต้บรรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาล

ประดบัไฟฤดหูนาว” ต้อนรับฤดหูนาวที่กําลงัจะมาถึง การประดบัประดาตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดีกว่า 2ล้านดวงในช่วงฤดู

หนาวของที่นี่ยิ่งใหญ่ที่สดุในจงัหวดัชิบะและถือเป็น “หนึ่งในสามการประดบัประดาไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในภมูิภาคตะวนัออก” อีก

ด้วย 

ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรมที่พกั 

  คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

วันท่ี 4     อิสระเตม็วันหรือเลือกซือ้ทัวร์ดสินีย์แลนด์                                                             
 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวนั ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ หรือเดินทางสูส่ถานท่ีทอ่งเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 

-  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึน้เพื่ออทุิศและเป็นท่ีสถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ 

ซึง่เป็นจกัรพรรดิที่มีความสําคญักบัประเทศญ่ีปุ่ นยคุปัจจุบนัเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญ่ีปุ่ นยคุปัจจุบนัมาก

ที่สดุ   

-  ย่านฮาราจูกุ แหลง่รวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนที่กําลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบแปลกๆ 

หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวัแบบ

แปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวัยรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 

นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ

สาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้

ยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคณุหน ูอีกทัง้ยงัมี SHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสดุฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย  

-  ย่านชิบุย่า ศนูย์กลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามมุถกูใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลกึกบั “ฮาจิโกะ” รูปปัน้สนุขัแสนรู้ที่กลายเป็น

จุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทัง้เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า 

เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชัน้นําของญ่ีปุ่ นในฤดตูา่งๆอื่นๆมากมาย  

-   ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ให้ทา่นอิสระและเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้สนิค้า  

มากมายและ เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 

รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่สําหรับวยัรุ่น เคร่ืองสําอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , 

SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

หรือหากทา่นใดมีความประสงค์จะ เลือกซือ้ดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลก

แหง่จินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึง่เป็นดิสนีย์แลนด์แหง่แรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526 

จากการถมทะเลและใช้ทนุสร้างกวา่ 600 ล้านบาท ให้ทา่นสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด (ไม่จํากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญ

ภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเลน่เคร่ืองเลน่ตวัใหม่จากภาพยนตร์การตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน

ดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับ้านผีสิงใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารักของ

ตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ทา่นได้สนกุสนานพร้อมกบั



 
 

 

การจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตนูเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเ้ม้าส์ มิน

นี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตนูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์แลนด์ 

การเดนิทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสูส่นามบินนาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเร่ิมตัง้ แต่ 9.00 น.เป็น

ต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มีลกูค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจํานวนมากซึ่งอาจจะทําให้

ขึน้รถบสัไมค่รบตามจํานวนผู้ เดินทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 

ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยูท่ี่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบัควรเช็ค

เที่ยวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง     

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากคา่ย JR ถือวา่เป็นรถไฟท่ีราคาคอ่นข้างสงูนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็น

แบบระบทุี่นัง่บนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึน้ไปแล้วเราจะไม่มีที่นัง่เบาะสามารถหมนุเข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟ

โดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตัง้แต่เวลา 7.44 -19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อน

เดินทางกลบัควรเช็คเที่ยวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง   

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบสันีจ้ะจํากดัจํานวนผู้ โดยสาร ต่อรอบโดยต่อ

รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทา่น/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 

5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายตุํากวา่ 12 จะเสยีคร่ึงราคา    

แผนท่ีการเดินทาง 
     

  
Ueno 

 
Nippori 

 
Airrport 

  นาที   41   36     Keisei Skyliner 

      
  

  
 

Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   
  นาที 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

      
  

  
 

Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   
  นาที 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   Airport Limousine Bus 

      
  

  
 

Tokyo Area 
   

  
  นาที 90+           Taxi 



 
 

 

5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซี่นีค้า่โดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมที่พกัย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000 -25,000 เยน (โดยราคานี ้

จะไมร่วมคา่ทางดว่น)              

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

วันที่ 5    วัดนาริตะซัน – สนามบินนาริตะ –- กรุงเทพ (ดอนเมือง)                                              
 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทกุท่านสู ่วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัพทุธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีช่ือเสียงมากของเมือง

นาริตะ สร้างขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตัง้อยู่ในบริเวณที

กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลกั เจดีย์ 3 ชัน้สไตล์ Tahoto มีช่ือว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนีย้งัมีสวนญ่ีปุ่ น และสวน

ยโุรปอีกด้วย 

10.30น.     นําท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

13.55น.     ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่  XW 101  ** ไม่มี

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

18.25น.     เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จาํเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบนิ , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครัง้ก่อน

ทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบนิ

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบนิอตัรา  

ท่านละ 

วันเดนิทางเดือน มกราคม 2562 

01 – 05 มกราคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 15,900 

02 – 06 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

03 – 07 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

04 – 08 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

05 – 09 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

06 – 10 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

07 – 11 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

08 – 12 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

09 – 13 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

10 – 14 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

11 – 15 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

12 – 16 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

13 – 17 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

14 – 18 มกราคม 62 22,900 22,900 22,900 7,000 13,900 

15 – 19 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

16 – 20 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

17 – 21 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

18 – 22 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

19 – 23 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 



 
 

 

20 – 24 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

21 – 25 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

22 – 26 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

23 – 27 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

24 – 28 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

25 – 29 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

26 – 30 มกราคม 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

27 – 31 มกราคม 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 62 23,900 23,900 23,900 7,000 13,900 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 62 24,900 24,900 24,900 7,000 13,900 

วันเดนิทางเดือน กุมภาพนัธ์ 2562 

01 – 05 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

02 – 06 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

03 – 07 กุมภาพนัธ์ 62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

04 – 08 กุมภาพนัธ์ 62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

05 – 09 กุมภาพนัธ์ 62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

06 – 10 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

07 – 11 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

08 – 12 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

09 – 13 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

10 – 14 กุมภาพนัธ์ 62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 



 
 

 

11 – 15 กุมภาพนัธ์ 62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

12 – 16 กุมภาพนัธ์ 62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

13 – 17 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

14 – 18 กุมภาพนัธ์ 62 28,900 28,900 28,900 7,000 15,900 

15 – 19 กุมภาพนัธ์ 62 28,900 28,900 28,900 7,000 15,900 

16 – 20 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

17 – 21 กุมภาพนัธ์ 62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

18 – 22 กุมภาพนัธ์ 62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

19 – 23 กุมภาพนัธ์ 62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

20 – 24 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

21 – 25 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

22 – 26 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

23 – 27 กุมภาพนัธ์ 62 25,900 25,900 25,900 7,000 14,900 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์62 24,900 24,900 24,900 7,000 14,900 

25 ก.พ.– 01 ม.ีค. 62 26,900 26,900 26,900 7,000 14,900 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 62 26,900 26,900 26,900 7,000 14,900 

27 ก.พ.– 03 ม.ีค. 62 26,900 26,900 26,900 7,000 14,900 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 62 26,900 26,900 26,900 7,000 14,900 

วันเดนิทางเดือน มีนาคม 2562 

01 – 05 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

02 – 06 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

03 – 07 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

04 – 08 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

05 – 09 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 



 
 

 

06 – 10 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

07 – 11 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

08 – 12 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

09 – 13 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

10 – 14 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

11 – 15 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

12 – 16 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

13 – 17 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

14 – 18 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

15 – 19 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

16 – 20 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

17 – 21 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

18 – 22 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

19 – 23 มีนาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,000 16,900 

 
** อัตรานีย้งัไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน

เช็คอนิ ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

(ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดนิทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่จาํเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถ

พาํนักได้ไม่เกนิ 15 วัน ต่อครัง้ **  

 



 
 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

อัตราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยัด ( Economy Class)  รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีนํา้มันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด  Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  ก รุณาติดต่อ เ จ้าหน้าที่ เ ป็นกรณีพิ เศษ โดย อ้างอิ งค่า ใ ช้จ่ ายการจองทัว ร์แบบ ไม่ใช่ ตั๋ว เค ร่ืองบิน  ตามที่ ตามที่ ตาราง  

  อตัราคา่บริการระบ ุ

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน สายการบิน Nok Scoot อนญุาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยมีนํา้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เคร่ืองบนิได้นํา้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจํ่ากดั 

  จํานวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปพนกังานขบัรถ) 

 ค่า โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ ระบุ  (พัก  2-3 ท่าน  ต่อ  ห้อง)  ในกรณีมี งานเทรดแฟร์  การแข่งขัน กีฬา  

   ห รือ  กิจกรรม อ่ืนๆ ท่ี ทํา ใ ห้ โรงแรมตามรายการ ท่ีระยุ เต็ม  ทางบริษัทขอสงวนสิท ธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ท่ีพัก  ไป 

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบี ย้ประกันอุบัติ เหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเ งินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เ ง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าทําหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ 

× คา่ทิปพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทริป ตอ่ ลกูค้า ผู้ เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก 

ยกเว้นเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยสว่นนี ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทกุทา่น ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีนํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน และ รุ่นของ

เคร่ืองบินแตล่ะไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้อยูท่ี่สายการบินเป็นผู้ กําหนด 



 
 

 

× คา่ภาษีนํา้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงนิ 
 กรุณาทําการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเช่น 

ทา่นจองวนันี ้กรุณาชําระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัที หากยงัไมไ่ด้รับยอดเงินตามเวลา

ที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มี คิวรอ 

(Waiting List) ก็จะให้สทิธ์ิไปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจํานวนจํากดั  

 กรณีลกูค้าเดินทางไมไ่ด้ สามารถเปลีย่นช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ีไม่สามารถหาคน

มาแทนได้ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์สว่นใดสว่นหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจ

คนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผู้ เดินทาง (เปลีย่นช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้ง

หลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสาํคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลือ่นวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้

จริงสาํหรับการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
 
 



 
 

 

เงื่อนไขสาํคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึน้ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้

เดินทางทกุท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความ

ประสงค์ตอ่ไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ลว่งหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอ่ีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทกุครัง้หากทา่นลางานแล้ว

ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ทา่นต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักบั

เจ้าหน้าที่ก่อนทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ

ปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยาน

เป็นสําคญัเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนีห้าก เกิดความ

เสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีที่ทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

หรือตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมลว่งหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของ

สงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผู้ เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็น

ครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจ้งรายนามคูน่อนกบัเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง หาก

ทา่นไมด่ําเนินการสง่สาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากทา่นชําระคา่ทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ทา่นอยา่งน้อย 5 หรือ 

7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์นี ้เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรือ กลบัส่วนใดได้ 

จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเทา่นัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลกูค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี่ยวตามที่

ระบ ุ

 หนงัสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  



 
 

 

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่า

ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทอ่งเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้

ความระมัดระวงัในการเดินเป็นอย่างสงู หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่าง

สะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภมูิอากาศ เหตกุารณ์ทางการเมือง การ

ลา่ช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นต้น โดยสว่นนีท้างบริษัทจะคํานงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้นี ้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่

สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึง่ที่ทา่นไมต้่องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่

ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน 

เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถกูเก็บคา่ใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหน้าทัง้หมดแล้ว 

 กรณีท่ีทา่นถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคืนเงินคา่

ทวัร์ที่ทา่นชําระเรียบร้อยแล้วไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนงัสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํา้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่ง

หลดุออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก 

และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่

ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่า

ไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สดุ เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมลูหนงัสือเดินทาง หากท่านได้สง่เอกสารมาที่

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิ น) 

เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดยสว่นใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่

บนเคร่ืองบิน กรณีลกูค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สดุให้ทา่นได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มาก

ที่สดุ  



 
 

 

 ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบ

ห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะ

อยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ิดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไมใ่ห้เดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่ใช้จ่าย

ให้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนดัหยดุ

งาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดินทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง กรณีทา่นลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านชาํระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้                ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


