
 

TOKYO FUJITEN SKI(5D3N) 
“ NRT03 TOKYO แกล้งจุ๊บ ! ให้รู้ว่ารัก ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 
 



บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ602 DMK(กรุงเทพ) – NRT (นาริตะ) 05.05 - 13.10 
XJ603 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.25 - 19.10 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  (-/-/-) 
23.59  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง              
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรับและจบั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

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

(พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบน า้แร่ ออนเซ็น !!)   (-/-/D) 
05.05น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 602     

** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง**          

 
13.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงั

ผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  

ASAKUSA TEMPLE น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากสุะ วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และ
ไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิมทองค าที่ศกัด์ิสิทธ์ิ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็น
ที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้



สุดของวดั ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า 
ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ 
พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับ
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที่ริมแม่น ้ าสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

 

 
 

NEZU JINJA น าท่านขอพรความรักที่ ศาลเจ้าเนซุ เป็นศาลเจา้เก่าแก่ ว่ากนัว่าถูกสร้างตั้งแต่เม่ือ1900ปีที่แลว้ โดย Yamato 

Takeru no Mikoto ในเซนดางิ(Sendagi) ต่อมาในยคุเอโดะ โชกุนรุนที่5แห่งตระกูลโตคุงาวะ นามว่าโตคุงานวะ สึนะ
โยชิ ไดท้  างานยา้ยที่ตั้งของศาลเจา้น้ีจากเซนดางิไปที่เนซุ(Nezu) ส่ิงก่อสร้างส่วนใหญ่ภายในศาลเจา้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1706 ซ่ึงยงัเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบนั และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบติัทางวฒันธรรมที่ส าคญัแห่งชาติ ซ่ึง
จุดเด่นอีกอยา่งของที่ศาลเจา้น้ีคือการไดถ่้ายรูปกบัเสาโทริอินบัร้อยตน้ ในบริเวณวดั (ไม่รวมค่าเขา้สวนดอกไม)้ 

 

ASAKUSA TEMPLE 



 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พกัที ่      FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   
จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออน
เซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

DAY 3 
ลานสกฟูีจิเท็น – พพิทิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว – โอชิโนะ ฮัคไค   – ดูประดบัไฟที่  

Germen Village   (B/L/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

FUJITEN SKI น าท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นไม้
กระดานเล่ือนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีที่ซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกี
มากมาย เป็นลานสกีที่มีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านที่



สนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทวัร์ล่วงหน้า ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี สโนว์
สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการหรือไม่ ขึ้นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)  

  (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรม
ทวัร์เป็น คาวาฟูจิโกะ สถานีที่ 22 (RETRO BUS) เป็นจุดที่ชมภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามที่สุดในช่วงฤดูหนาว) 

  

  
 

EXPERIENCE EARTHQUAKE น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และ
ท่านจะได้สัมผสักับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ให้
ท่านอิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

FUJITEN SKI 



 
 

OSHINO HAKKAI น าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน ้ าธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟ
ศกัด์ิสิทธ์ิฟูจิยาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพภิพปฏิบติัการ
ซึมซบับริเวณที่ลุ่มท าใหเ้กิดน ้ าซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดยอ่มน ้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นที่
สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งน้ีไดรั้บการคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้ าจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของ
ญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมที่ชาวบา้นน ามาขายระหว่างทางได ้ ไม่ว่าจะ
เป็นผกัภูเขาที่สดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญี่ปุ่ น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

OSHINO HAKKAI 



 

GERMAN VILLAGE หมู่บ้านเยอรมนั Country Farm German Village ภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั 

“เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” ตอ้นรับวนัคริสตม์าสและวนัปีใหม่ที่ก  าลงัจะมาถึง การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ย
หลอดแอลอีดีกวา่ 2ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของที่น่ียิง่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัชิบะและถือเป็น “หน่ึงในสามการประดบั
ประดาไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย  
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

DAY 4 
 อสิระเตม็วนัหรือเลือกซ้ือทัวร์ดสินีย์แลนด์ (B/-/-) 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค  าแนะน าในการเดินทาง 
อาทิ 



 
 

-  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตยว์ิญญาณขององค์สมเด็จพระ
จกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิที่มีความส าคญักบัประเทศญี่ปุ่ นยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพจากชาว
ญี่ปุ่ นยคุปัจจุบนัมากที่สุด   
 

 
 

-  ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคือคนที่ก  าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากที่น่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญี่ปุ่ น
แต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ี่น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญี่ปุ่ นน่ารักๆ เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอ



โมโตะซานโดะ นอกจากนั้ นแล้ว ท่านยงัได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 
VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที่ 
SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารัก
ไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้ งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 
GARCONS อีกดว้ย  
 

 
 

-  ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรู้ที่
กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  



 
 

-   ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ(Shinjuku) ใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้  
มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า 
รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , 
SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเที่ยว 



 
 

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนด์
โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกว่า 600 ลา้นบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่
จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดงั Toy Story 
ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน 
Haunted Mantion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe 
Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะ
ไดส้ัมผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการ
จบัจ่ายซ้ือของที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์
 

การเดนิทางจากนาริตะสู่โตเกยีว 

 

แผนท่ีการเดินทาง      
  Ueno  Nippori  Airrport   
นาที   41   36     Keisei Skyliner 

          



 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิมตั้ง แต่ 
9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจ านวน
มากซ่ึงอาจจะท าใหข้ึ้นรถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชค้วาม เร็วใน
การวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยูท่ี่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นก่อน
เดินทางกลบัควรเช็คเที่ยวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง     
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตัว๋
รถไฟจะเป็นแบบระบุที่นัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัวา่ขึ้นไปแลว้เราจะไม่มีที่นัง่เบาะสามารถหมุนเขา้ หากนัได้
มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยูท่ี่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตั้งแต่เวลา 7.44-
19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเที่ยวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง   
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบ
โดยต่อรอบจะรับอยู ่35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว 
เวลาที่ใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ  ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา    
5) Taxi ในส่วนของรถแทก็ซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พกัยา่นนาริตะจะอยูท่ี่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดย
ราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน)              

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

 

 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 



DAY5 
วดันาริตะ – ออิอน มอลล์ นาริตะ – ดองกี ้- สนามบินนาริตะ –  

กรุงเทพ (ดอนเมือง)  (B/-/-) 
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 

NARITASAN TEMPLE น าทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีช่ือเสียงมากของเมือง       
 นาริ ตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูใ่นบริเวณ
 ทีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดีย ์3 ชั้นสไตล ์Tahoto มีช่ือวา่ Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียงัมีสวนญี่ปุ่ น และ
 สวนยโุรปอีกดว้ย 



 
 

AEON NARITA MALL น าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใ่กลก้บัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น มีร้านคา้

ที่หลากหลายมากกวา่ 150 ร้านจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้านเส้ือผา้

แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็น

ตน้ ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจ าหน่าย

อาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนยอ์าหาร ถดัไปจากห้างสรรพสินคา้ยงัมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิด

ใหบ้ริการ 
 

 

DON QUIJOTE 



DON QUIJOTE น าท่านช็อปป้ิงร้านคา้ยอดนิยมของคนไทยและชาวต่างวชาติ ร้านน้ีมีช่ือเตม็ๆวา่ ดองกิโฮเตะ เป็นดิสเคานต์

สโตร์แห่งใหญ่ ปัจจุบนัมีมากกวา่ 160 สาขาทัว่ญี่ปุ่ น นอกจากจะมีสินคา้ครบครัน ราคาคุม้ค่าแลว้ ยงัยกเวน้ภาษีให้กบั

นกัท่องเที่ยวอีกดว้ย แถมยงัเปิดใหบ้ริการจ 24 ชัว่โมง อีกดว้ย  

11.00น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น 
14.25น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 603       

** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
19.10น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

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

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของ
ตัวท่านเอง ** 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่เกนิ 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดนิทาง เดือนธันวาคม 2562 
30 พย.- 04 ธค. 62 20,899 20,899 20,899 7,000 12,900 

02 – 06 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

03 – 07 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

05 – 09 ธนัวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 12,900 

06 – 10 ธนัวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 12,900 

07 – 11 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

08 - 12 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 



10 - 14 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

11 – 15 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

12 – 16 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

13 – 17 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

14 – 18 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

15 – 19 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

17 – 21 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

27 - 31 ธนัวาคม 62 35,899 35,899 35,899 9,000 12,900 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63  36,899 36,899 36,899 9,000 12,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 36,899 36,899 36,899 9,000 12,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 35,899 35,899 35,899 9,000 12,900 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลกูค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งนีท่้านสามารถให้
มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 
 

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

 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดนิทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอ
วซ่ีา โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อคร้ัง ** 

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่ว ทีถื่อหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน กรณถืีอหนังสือเดนิทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3,200 บาท) 

 
 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและ
ค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอตัราค่าบริการระบุ 



 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ ลง
ใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดัจ านวนช้ิน แต่
ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท  าให้โรงแรมตามรายการที่ระยเุต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไปเป็น
เมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบี้ ยประกันอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท  าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนั
เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่ของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 
× ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงนิ 
 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นั่งการจองภายใน 2 วนั 
ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก
ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที่ก  าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้
มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่ง
ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีที่
ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 



 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง
บริษทัจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้
หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่เพือ่ให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษทุก
คร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบาง
กรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 



 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จ  าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณี
พเิศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกคา้ที่ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ
เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ
ปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลาเดินบน
หิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่จ  าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการได้รับบริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้
ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ 
เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที่บริษทัเร็วที่สุด 
เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอ



สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเลือกที่นั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  

- ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท า
ให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง 
, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


