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TOKYO FUJI NIKKO  (5D3N) 
“NRT09 TOKYO NIKKO LUXURY” 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  
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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์(TG) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 

TG640 BKK(กรุงเทพ) – NRT(นาริตะ) 22.10 – 06.20 

TG677 NRT(นารติะ) - BKK(กรุงเทพ) 17.25 – 21.55 
** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                                                                                                         (-/-/-) 

19.00  คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย 

เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์

ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

22.10  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG640  ** เทีย่วบนินี้ บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
 
วนัท่ี 2 สนามบิน นาริตะ – สะพานแขวนมิชิมะ – กระเช้าคาจิ คาจิ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮคัไค – โกเทมบะ เอ้าท์

เลท  (พิเศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์  ไม่อัน้ !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซน็ !!)                                     (-/L/D)  
 

06.20  เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาตินาริตะ  (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนมิชิมะ (Mishima Skywalk) หรือมีชื่อเต็มๆ ว่า The Hakone-seiroku 

Mishima Grand Suspension Bridge เป็นสะพานแขวนทีม่คีวามยาวถึง 400 เมตร ท าให้ชนะสะพานแขวนอนั

เดมิ คอื โคโคโนะเอะยเูมะที่เคยครองสถิตสิะพานแขวนคนขา้มที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ในจงัหวดัโออติะ ที่ยาว 

390 เมตร โดยยาวกวา่ 10 เมตร โดยในวนัทีอ่ากาศดจีะสามารถเหน็ววิของภเูขาไฟฟูจไิดอ้ยา่งสวยงาม 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ กระเช้าคาจิคาจิภเูขาเทนโจ (KACHI KACHI ROPEWAY) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อ

ชายฝ ัง่ตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจโิกะ กบัดาดฟ้าชมววิใกล้ยอดภูเขาเทนโจ (Mount Tenjo) สูงประมาณ 

1,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลที่มีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกบัภูเขาไฟฟูจิ  (รวมค่า

กระเช้าเรยีบร้อยแล้ว) ** ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออ านวยและพาลูกค้าล่องเรอื

ทะเลสาบอาชแิทน** 

 
น าท่านเดนิทางสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาตกิบัความเลื่อมใสศรทัธา ความเชื่อใน

ภเูขาไฟศกัดิส์ทิธิฟ์ูจยิาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะ ของบนภูเขาไฟฟูจทีี่ไหลซมึ ลกึลงพื้น

พภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่่มท าใหเ้กนิน ้าซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในบ่อแต่ละบ่อใส
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สะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ไดร้บัการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่ง

น ้า จากธรรมชาต ิทีด่ที ีสุ่ดของญี่ปุน่ ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้น

น ามาขายระหวา่งทางได ้ ไม่วา่จะเป็นผกัภเูขาทีส่ดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญี่ปุน่ และอื่นๆ อกีมากมาย 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็ (Gotemba Premium Outlets) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ 

 Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ ิง่ใหญ่ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 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 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อัน้ 
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พกัท่ี          ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหาก
ได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการ
หมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

  
  

วนัท่ี 3 ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ   –  โอไดบะ – นอนโตเกียว (B/L/-)                                                     
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิงั หรอื ทีเ่รารูจ้กักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้อยู่ระหว่าง 

จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภเูขาทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่

รู้จกัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาตไิด้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของ

ประเทศญี่ปุน่ ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนประเทศญี่ปุน่ในตลอดทุกฤดกูาล ซึง่ในปี 

พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมอกีดว้ย  

 น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5 (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออ านวย หรอื 

ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัได้ช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดในลกัษณะของการ

เหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) เมื่อถงึทีภ่เูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบ

ของภเูขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศทีบ่รสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระใหทุ้กท่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจเกบ็ไวต้าม

อธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รปูภเูขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศได้อกี

ดว้ย ทีบ่นภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 นี้ ยงัเป็นที่ตัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธชินิโต 

เป็นทีส่กัการะบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นทีส่ าหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงั

ช ัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวา่ “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทีม่จีมกูแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชื่อวา่ทีน่ี่

ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบตัิของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 

อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนกักวา่ 375 กโิลกรมั ตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลอง



 
 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 

ยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นต้น จงึเป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่ผู้คนต่างเคารพบูชา

และนิยมมาซือ้เครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและ

ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการเกดิแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ใน

ประเทศญี่ปุน่ เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิี่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลกีเลี่ยง

ไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้าน

เกษตรกรรมบนชายฝ ัง่ทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพดัถล่มในปี 1966 จน

กระทัง้ต่อมาอกี 40 ปีไดร้บัการบรูณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนได้

เขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม ลองและซือ้สนิคา้หตัถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมู่บา้น ประกอบด้วยบ้าน

กวา่ 20 หลงัคาเรอืน ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภณัฑ ์และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลงักจ็ะ

มคีวามเชีย่วชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิทีต่่างกนั เช่น เครื่องป ัน้ดนิเผา ธูป และผ้าทอ หรอือาจเขา้ร่วมทดลองผลติ

กระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมี่โซบะด้วยตนเอง  ส่วนของพพิิธภณัฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ

(Watanabe House)ทีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัชวีติประจ าวนัของเกษตรกรทีเ่คยใช้ชวีติอยู่ในแถบนี้ พพิธิภณัฑ์การกดั

เซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ทีอ่ธบิายถงึสาเหตุของการเกดิดนิถล่ม

ทีท่ าลายหมู่บา้น และเทคนิคการใช้ป้องกนัภยัพบิตับิ้านที่เหลอืจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ แสดงงานศลิปะท้องถิ่น 

รา้นผลติ และสตดูโิอถ่ายภาพบุคคล ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลองสวมชุดกโิมโนะ หรอืชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพ

เป็นทีร่ะลกึ(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยงัมรี้านอาหารตัง้อยู่รอบๆหมู่บ้านอกีด้วย (**รายการนี้ไม่รวมค่า

เช่าชุดกโิมโน**) 
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น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ(Shinjuku) ให้ท่านอสิระและเพลดิเพลินกบัการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ 

เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 

รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยีห่้อดงัของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

 
ค า่             อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

พกัท่ี SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ี 4 นิกโก้ – ทะเลสาบซเูซน็จิ – น ้าตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –  ศาลเจ้าโทโชก ุ – อิออน นาริตะ

มอลล ์– นาริตะ                                                                                                                             (B/L/-) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ นิกโก้ Nikko เมอืงที่มชีื่อเสยีงมากในด้านแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจที่สวยงามโดยเฉพาะช่วง

ใบไมเ้ปลีย่นส ี ทีม่คีวามสวยงามของวดัและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากUNESCO 

และยงัคงวฒันธรรมในแบบดัง่เดมิ เดนิทางผ่าน ถนนสายอิโระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคู่ที่ให้เดนิรถ

ทางเดยีวทัง้ขาขึน้และขาลง เส้นทางวิง่เป็นทางคดเคีย้วไปมาเชื่อมระหว่างตวัเมอืงนิกโก และทะเลสาบชูเซน็จ ิ

(Lake Chuzenji) นบัรวมตลอดสายแลว้มทีางโคง้ทัง้หมดมากถึง 48 โค้ง เป็นเส้นทางขบัรถเที่ยวที่มทีศันีภาพ

สวยงามน่าประทบัใจเป็นอยา่งมาก และยงัเป็นทีรู่จ้กัในฐานะจุดชมววิใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามแหง่หนึ่งในนิกโกอ้กี

ดว้ย ถนนสายนี้ไต่ระดบัขึน้ไปสูงถึงกว่า 500 เมตร ระหว่างทางเชิญ ท่านเพลนิตาและดื่มด ่ากบัธรรมชาตอินั

งดงามสลบักบัวถิชีวีติความเป็นอยูใ่นแบบฉบบัของชาวบา้น  

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบชูเซน็จิ Lake Chuzenji  ซึง่เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟนันไท ท าให้ลาวาไหล

มาปิดทางเขา้ออกของน ้าจากแม่น ้าไดวะ ท าให้เกดิเป็นทะเลสาบขึน้  ให้ท่านชื่นชมทศันียภาพอนังดงามของ

ทะเลสาบ แมกไมส้เีขยีวตดักบัฟ้าสคีรามและพืน้น ้าสฟ้ีาทีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจไม่รูล้มื  

 
 เดนิทางไปชมความงามของ น ้าตกเคกอน Kegon Waterfall น ้าตกทีใ่หญ่และยาวทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่นมี

ความสงูเกอืบ 100 เมตร เป็นหนึ่งในสามของน ้าตกทีส่วยงามทีสุ่ดของญี่ปุน่   

 ผ่าน จดุชมวิว (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าลฟิทป์ระมาณ 550 เยน) ที่ท่านสามารถดื่มด ่ากบัภาพของน ้าตกแห่งนี้ได้

อย่างงดงามมาก พร้อมสมัผัสกบัสายน ้ าที่เย็นชื่นฉ ่ า อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมเก็บภาพความงามที่

ประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชื่อในเขตนี้ไดต้ามอธัยาศยัสมควรแก่เวลา 
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เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  ผ่านชม สะพานแดงชินเคียว Shinkyo Bridge คอืสะพานศกัดิส์ทิธิ ์เป็นเหมอืนกบัประตูที่จะพาเขา้สู่ศาล

เจา้ต่างๆในนิกโก ้สะพานชนิเคยีวนัน้สรา้งในปี 1636 และเป็นหนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น ความ

สวยงามของสะพานชินเคียวนัน้จะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมต้นเดือน

พฤศจกิายนเมื่อใบไมต่้างๆ เปลีย่นเป็นสแีดง สสีม้ สเีหลอืง สลบักนัไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนี้งดงามราว

กบัภาพวาด นอกจากนี้สะพานชนิเคยีวยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกอกี  

 
  เดนิทางสู่บรเิวณโซนมรดกโลก อิสระให้ท่านเดนิทางชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ศาลเจ้านิกโกโทโชก ู

Nikko Tosho-gu Shrine เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มปีระวตัศิาสตร์ยาวนานและได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลก เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกุงาวะทีโ่ด่งดงัในอดตี และยงัเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อเิอยะสุ โชกุน
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ผูพ้ลกิผนัชะตาชวีติของชาวญี่ปุน่ เอกลกัษณ์ของศาลเจา้แห่งนี้อยูท่ ีส่ถาปตัยกรรมระดบัสมบตัขิองชาตซิึ่งใช้

เทคนิคดา้นฮวงจุย้ประกอบการก่อสรา้ง จนไดช้ื่อวา่เป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรื่องโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจ้า

แห่งนี้กค็อื ประตโูยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยทีเ่พิง่เสรจ็สิน้การบรูณะปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ไปในปีนี้ 

รูปแกะสลกัหลากสสีนับนบานประตูนัน้สวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มีระเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo 

Corridor) ทางฝ ัง่ซา้ยและขวาของประต ูซึง่ประดบัดว้ยรปูแกะสลกันกและดอกไมม้ากมาย และยงัจะได้เหน็

รปูแกะสลกัลงิสามตวัมซิะรุ (Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ที่สื่อถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟงั และ

รปูแมวนอนหลบัเนะมุรเินะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) อกีดว้ย ท่านสามารถเขา้ชมภายในศาลเจ้า

โทโชกุได ้   (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ 1,300 เยน)  

 
น าท่านเดนิทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรปูแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ี่ปุน่ 

มรี้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน 

นอกจากนี้ยงัมรี้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 

arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสยีภาษีสินค้าส าหรบันักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารกม็ใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนยอ์าหาร 

ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั        

 ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 5 วดันาริตะ – Shisui Outlet – สนามบินนานาชาตินาริตะ  - สวุรรณภมิู                                                (B/-/-) 
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เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าทุกท่านสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มี

ชื่อเสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวดัมอีาคารที่

หลากหลายตัง้อยูใ่นบรเิวณทกีวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดยี ์3 ชัน้สไตล์ Tahoto มชีื่อว่า Great Pagoda of 

Peace นอกจากนี้ยงัมสีวนญี่ปุน่ และสวนยโุรปอกีดว้ย 

 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

 น าท่านชอ้ปป้ิงก่อนกลบั ชิซยุ พรีเมียม เอาท์เลท (Shisui Premium Outlets) เป็นเอาท์เลทอกีหนึ่งที่ ที่ขาช้

อปต้องแวะก่อนเดินทางไปยงัสนามบินนาริตะ โดยชิซุย เป็นหนึ่งสาขาในพรีเมียมเอาท์เลทเครือ มิซุบิช ิ

(Mitsubishi) เช่นเดยีวกบั รงิกุ พรเีมยีม เอาท์เลท ที่อยู่ใกล้สนามบนิคนัไซ โอซาก้า และโกะเทม็บะ พรเีมยีม 

เอาทเ์ลท อยูท่ ีโ่กะเทม็บะ ทีช่ซิยู พรเีมยีม เอาทเ์ลท มรีา้นค้าดงัมากกว่า 180 แบรนด์ ให้ได้เลอืกช้อปไม่ว่าจะ

แบรนดญ์ี่ปุน่ หรอืแบรนดส์ญัชาตอิื่น กม็หีลากหลายใหเ้ลอืกชอ้ปไดอ้ยา่งสบายใจในราคาเอาท์เลท ที่ไม่ต้องง้อ

รอช่วงลดราคา และไม่ตอ้งบวกภาษ ีไม่วา่จะ GUESS, COACH, BILLABONG, LACOSTE, Levi’s, MICHAEL 

KORS, Nike บอกเลยวา่แบรนดเ์นมเหล่านี้ แค่ยกตวัอยา่งเท่านัน้ เพราะทีจ่รงิยงัมอีกีเยอะมาก 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

17.25  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG 677 ** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

21.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 
**************************************************************** 
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** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เครื่องบิน

อตัรา  

ท่านละ 

เดินทางเดือน ตลุาคม – ธนัวาคม2562 

11 – 15 ตุลาคม 62 39,900 39,900 38,900 6,000 22,900 

16 – 20 ตุลาคม 62 38,900 38,900 37,900 6,000 22,900 

30 ตค. – 03 พย. 62 38,900 38,900 37,900 6,000 22,900 

01 – 05 พฤศจิกายน 62 36,900 36,900 35,900 6,000 22,900 

06 – 10 พฤศจิกายน 62 36,900 36,900 35,900 6,000 22,900 

27 พย. – 01 ธค 62 36,900 36,900 35,900 6,000 22,900 

04 – 08 ธนัวาคม 62 39,900 39,900 38,900 6,000 22,900 

06 – 10 ธนัวาคม 62 39,900 39,900 38,900 6,000 22,900 
 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป 

ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 
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** ทางบริษทัไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทัง้ส้ินก่อนออกเดินทางท่ีสนามบิน ** 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่จ าเป็นต้องย่ืน

ขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อคร ัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
** ประกาศส าคญัจากสายการบิน กรณีลกูค้าผู้เดินทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ท าให้ลกูค้า

ต้องถกูส่งตวักลบัประเทศไทย ในส่วนน้ีอาจจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร (ตัว๋) เท่ียวบิน

ขากลบั รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ รวมไปถึงค่าปรบัท่ีทางประเทศปลายทาง เรยีกเกบ็เพ่ิม ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ลกูค้าผู้

เดินทางจ าเป็นต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในส่วนน้ีเองทัง้หมด ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 

กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง

อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซี่าแบบกระทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื่อการท่องเทีย่ว ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
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 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบิน เพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
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 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใช้รองเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา
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ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่

บริษทัเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


