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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)      (-/-/-) 

2  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – โอวาคดุาน ิ- โกเท็มบะ เอาทเ์ล็ท     (-/-/D) 

3  

ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะ ฮคัไค-ศาลเจา้ อารายา ยามะ – วัด
อาซากสุะ  

– นารติะ     (B/L/-)                

4  อสิระเต็มวันหรอืเลอืกซือ้ทวัรด์สินียแ์ลนด ์    (B/-/-) 

5  สนามบนินารติะ – วัดนารติะ -  กรงุเทพ (ดอนเมอืง)     (B/-/-) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

31 May - 04 Jun 2018  16,998  16,998 16,998 10,000 6,000 

01 - 05 Jun 2018  17,998  17,998 17,998 10,000 6,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนั

ที ่

1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)      (-/-/-) 

 
23.00    คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Nok Scoot โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 
หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่
อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและ
จับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
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วนั

ที ่2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – โอวาคดุาน ิ- โกเท็มบะ เอาทเ์ล็ท     (-/-
/D) 

 
02.20น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ 
Nok Scoot เทีย่วบนิที ่XW 102 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิ
โดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

10.25น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) 

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

เทีย่ง      อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั (แวะใหท้านอาหารตามอธัยาศยั ณ จดุพกัรถ) 

              น าทา่นเดนิทางสู ่โอวาคดุาน ิ(Owakudani)หรอื หบุเขานรก ถอืเป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงฮาโกเน่ ตัง้อยูว่นอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ ทีเ่กดิจากการระเบดิของ
ภเูขาไฟฮาโกเน่เมือ่ประมาณ 3 พันปีกอ่น 

             และถงึแมจ้ะไมม่กีารระเบดิอกีแลว้แตใ่ตพ้ืน้ผวิยังคงมคีวามรอ้น ท าใหน้ ้าใตผ้วิพวยพุง่
ระเหยเป็นไอน ้าออกมาดา้นนอกตลอดเวลา ซึง่ทีน่ีย่ังคงเต็มไปดว้ยแรก่ ามะถันหรอืซลัเฟอรอ์ยู่
เป็นจ านวนมาก ไอน ้าทีพุ่ง่ออกมาจงึมกีลิน่ของก ามะถันผสมอยู ่สว่นการเดนิขึน้ไปยังหบุเขาโอวา
คดุานนัิน้ตอ้งเดนิทางดว้ยกระเชา้ลอยฟ้า 

               น าทา่นเดนิทางสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium 
Outlets) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ ิง่ใหญ ่ใหท้า่นได ้

อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ เชน่ MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , 
DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG 
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HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH 
GRAIN , SKECHERS , HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI , HAKKA KIDS เป็นตน้    

ค า่         บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่   FujiBou Hotel หรอืเทยีบเทา่  

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมี
ความเชือ่วา่หากไดแ้ชน่ า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ 
สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนั

ที ่

3 

ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะ ฮคัไค-ศาลเจา้ อารายา ยามะ – 
วดัอาซากสุะ  

– นารติะ     (B/L/-)                
 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

             น าทา่นเดนิทางสู ่ฟูจยิามา่ ฟูจซิงั หรอื ทีเ่รารูจั้กกนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟจู ิ
(Mount Fuji) ตัง้อยูร่ะหวา่ง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภเูขาทีม่คีวามสงูเหนอืจาก
ระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามที่
ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยังถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็น
จดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนประเทศญีปุ่่ นในตลอดทกุฤดกูาล ซึง่ในปี พ.ศ. 
2556 ทีผ่า่นมา องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภ้เูขาไฟฟจู ิไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
ทางวฒันธรรมอกีดว้ย 

             น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ที ่5 (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีที่
อากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หนา้ที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจ
เทา่นัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไมว่า่กรณีใดๆ เพราะ
ทางบรษัิทไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้) เมือ่ถงึทีภ่เูขาไฟ
ฟจูชิัน้ 5 ทกุทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัส
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กบัอากาศทีบ่รสิทุธิ ์เย็นสบาย อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั 
ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศ
ไดอ้กีดว้ย ทีบ่นภเูขาไฟฟจูชิัน้ 5 นี้ ยังเป็นทีต่ัง้ของ ศาลเจา้โคมติาเคะ (Komitake Jinja) ของ
ศาสนาลทัธชินิโต เป็นทีส่กัการะบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นทีส่ าหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุ
โดยมคีวามเชือ่วา่รอบของฟจูซิงัชัน้ 5 นี้ ถกูเรยีกวา่ “Tengu no niwa” “สวนของทา่นเทนก”ุ 
(ปีศาจทีม่จีมกูแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชือ่วา่ทีน่ีท่า่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และ ยังวา่กนัวา่ 
ศาลเจา้แหง่นีม้สีมบตัขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่ีม่นี ้าหนัก
กวา่ 375 กโิลกรัม ตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมยักอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนี้กนัมากมาย 
เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าวา่ท าไมภเูขาไฟฟจู ิจงึเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นตา่งเคารพบชูาและนยิมมา
ซือ้เครือ่งรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

             น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลอง
เรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ 
ทีเ่กีย่วกบัการเกดิแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววิัฒนาการ การวางแผน
ป้องกนัตอ่ภัยธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไมส่ามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
น าทา่นเดนิทางสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น ้าธรรมชาตกิบัความ      เลือ่มใส
ศรัทธา ความเชือ่ในภเูขาไฟศกัดิส์ทิธิฟ์จูยิามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของ
บนภเูขาไฟฟจูทีีไ่หลซมึ ลกึลงพืน้พภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่ม่ท าใหเ้กดิน ้าซมึขงัขยายวง
กวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 
1985 สถานทีแ่หง่นี้ไดร้ับ         การคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหลง่น ้าจากธรรมชาต ิทีด่ทีีส่ดุ
ของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขาย
ระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผักภเูขาทีส่ดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถ่ัว มันญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้(Araya Yama Jinja) ทีแ่หง่นี้ถอืเป็นขมุพลงัแหง่ความร า่รวยทีต่ัง้อยู่
บรเิวณชัน้ที ่2 ของภเูขาไฟฟจูแิหง่จังหวัดยามานาช ิ(Yamanashi) ซึง่ทีน่ี่ถอืวา่เป็นศาลเจา้แหง่
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โชคลาภอนัดบัตน้ ๆ ทีช่าวญีปุ่่ นมักจะเดนิทางมาขอพรกนัเลยทเีดยีว  ศาลเจา้แหง่นี้ยังม ีหนิ
ศกัดิส์ทิธิ ์ทีม่พีลงัอ านาจสามารถตอบค าถามไดว้า่สิง่ทีเ่ราหวังอยูห่รอืพรทีเ่ราขอนัน้จะเป็นจรงิ
ตามความตอ้งการหรอืไม ่เพยีงเรานกึถงึสิง่ทีห่วัง หรอืถามค าถามเอาไวใ้นใจและยกกอ้นหนิขึน้มา 
แลว้หนิทีเ่ป่ียมไปดว้ยพลงักอ้นนี้ก็จะบอกเราวา่สิง่ทีเ่ราหวังนัน้จะสมหวังหรอืไมจ่ากน ้าหนักของ
หนิทีเ่รารูส้กึ ซึง่ถา้เรายกหนิแลว้รูส้กึวา่มนี ้าหนักเบาก็แสดงวา่ พรขอ้นัน้หรอืสิง่ทีเ่ราหวังจะได ้
สมหวังดงัใจ        

   น าทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วัดทีไ่ดช้ือ่ วา่
เป็นวัดทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ กรงุโตเกยีว ภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหว ้
ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ี
ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุ
ของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิท
องค า มชีือ่วา่ ถนนนา 

    กามเิซะ (Nakamise Road) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 
เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นได ้เลอืกซือ้เป็นของฝาก
ของทีร่ะลกึ อสิระใหท้า่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งู   ทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่
ใหมข่องกรงุโตเกยีว ทีร่มิแมน่ ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีว 

  

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ค า่         อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั      Marroad In Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่

4 อสิระเต็มวนัหรอืเลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์    (B/-/-) 
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เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยให ้
ค าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ

-    ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณ
ขององคส์มเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคญักบัประเทศญีปุ่่ นยคุปัจจบุนั
เป็นอยา่งยิง่ และไดร้ับความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ  

-    ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั รองเทา้ ของวัยรุน่ญีปุ่่ น หากคณุคอืคนทีก่ าลงั
มองหาซือ้เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาได ้
จากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุน่ญีปุ่่ นแตง่ตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้ีน่ี่ได ้จะมี
วัยรุน่ญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกนัเต็มถนนเหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้
แลว้ ทา่นยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, 
ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN 
JAPAN ที ่SHOP นีม้แีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทัง้ยังมรีา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON 
หรอืตุก๊ตา LINE สดุแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคณุหนู อกีทัง้ยังม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋าสดุฮติ 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย 

-    ยา่นชบิยุา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วยัรุน่ในโตเกยีวหามมุถกูใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึ
กบั                “ฮาจโิกะ” รปูปัน้สนัุขแสนรูท้ีก่ลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว 
อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารคุวิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบัและ
แฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย 

-   ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ 

มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอา
ใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุน่ เครือ่งส าอาง
ยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง      เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซือ้ดสินียแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่
เดนิทาง) ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกที่
สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้ง
กวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญ
ภัยในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรือ่งดงั Toy Story ชม
ฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่
ขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก 
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Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบั
การจับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจาก
วอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้
ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

  
1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นื่องดว้ย
จะตอ้งเริม่ตัง้ แต ่9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่ง
ทีม่ลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ ึน้รถบสัไมค่รบตามจ านวนผู ้
เดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 
นาทโีดยใชค้วาม เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยูท่ีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ทา่น โดย
เวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น      เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมด
ตอนกีโ่มง                                                     
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3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทีร่าคา
คอ่นขา้งสงูนดินงึแตต่ัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบทุีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไมต่อ้งกลวัวา่ขึน้ไปแลว้เรา
จะไมม่ทีีน่ั่งเบาะสามารถหมนุเขา้ หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตัว๋รถไฟจะอยูท่ีร่าคา
เทีย่วละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่น
เดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง           

4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบสันี้จะจ ากดั
จ านวนผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุ
ต ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา                                         

5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซีน่ี้คา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทีพ่ักยา่นนารติะจะอยูท่ีร่าคา 
20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไมร่วมคา่ทางดว่น)                                

ค า่         อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั      Marroad In Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5 สนามบนินารติะ – วดันารติะ -  กรงุเทพ (ดอนเมอืง)     (B/-/-) 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทกุทา่นสู ่วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็น
วัด  พทุธเกา่แก ่ขนาดใหญ ่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่
ไมไ่กลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทีห่ลากหลายตัง้อยูใ่นบรเิวณที่
กวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลกั เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีือ่วา่ Great Pagoda 
of Peace นอกจากนีย้ังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย 

10.30น.    น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

13.55น.    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย 
โดย 

 สายการบนิ Nok Scoot เทีย่วบนิที ่XW 101  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่งบนิใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

18.25น.    เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ
ประทับใจ 
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หมายเหต ุ

** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีาร
ปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิ

ภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์
ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 
1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ 
วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่

สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

  

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

  

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

  

** ทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่
จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 15 วัน ตอ่ครัง้ ** 

  

** บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์อตัรานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ กรณีถอืหนังสอื
เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทัวร ์ทา่นละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 

  

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ** 
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** ประกาศส าคญัจากสายการบนิ กรณีลกูคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง 
ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนี้อาจจ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงบตัร
โดยสาร (ตัว๋) เทีย่วบนิขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ รวมไปถงึคา่ปรับทีท่างประเทศปลายทาง เรยีกเก็บ
เพิม่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ลกูคา้ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นนี้เอง

ทัง้หมด ** 

  

  

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

ü  คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึ
คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัร
โดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจอง

ทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

ü  คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Nok Scoot อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได ้

น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น 
(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

ü  คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

ü  คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์
การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ 

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

ü  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

ü  คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

ü  คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

ü  คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 
บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุง้ครองสขุภาพ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

×        คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ 
คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

×        คา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ 
ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้
ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

×    คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระ
ใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

×        คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่าย

การบนิเป็นผูก้ าหนด 

×        คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

×        คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

×        ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

×    คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกระทันหนักอ่นเดนิทาง
ตามจรงิ ประเทศญีปุ่่ น อนุญาตใหท้า่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศ
เกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 

  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

-   กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ขอ
อนุญาตเิก็บราคาเตม็จ านวน และตดัทีน่ั่งการจองภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี้ กรณุาช าระ

เงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจอง
เขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจาก

ทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 
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-   กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นื
คา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

  

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

     -   เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาโปรโมชัน่ เมือ่ท าการช าระแลว้ไมส่ามารถยกเลกิได ้

     -    ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

-    กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 
7 วัน กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่น
หนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีด
วันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

-    กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกั
คา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

  

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

-      คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 30 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด 
คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้

ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป 

-      ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป 
โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิร์
มลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

-    กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋
รถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื 
เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศ
ยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 
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ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

-    กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

-      กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้
บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงาน
กบัสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

-    กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้บัเจา้หนา้ที่
หลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ที่

ใหท้ราบ 

-    กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
รับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

-    หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีม
ตวัการเดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

-    อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่น
ไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

-    ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 
จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

-    หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

-    ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้น
บางกรณี ขน้อยูก่บัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (Triple Room) หรอืไม ่
กรณีไมม่ ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ 

วันเดนิทางกลบั 

-    การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิาร
จะตอ้งหวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี้เพือ่มอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
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-      ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ 
สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม 
และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่ง
สะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

-      ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพ
ภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ 

เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

-      เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตวัแทนใน
ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น
หนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่
วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ให ้
ทา่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

-    กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะ
เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

-      หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอื
เดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่
หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาต
ใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่
ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอื
เดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยัน
การเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมแ่ 
(ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) 

เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่
ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและ

ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

-      เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) 
สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้ม

กนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ 
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-      ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะ
โรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ 
หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่

ตดิกนัเสมอไป) 

-      กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

-      ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

-      มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

-      บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ
ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท 

-      บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง 
ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ี่

โรงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ 

-      รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารอง
โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่น

ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

  

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ทัง้หมดนี้แลว้ ** 

  

ค าแนะน าเพิม่เตมิ เกีย่วกบั มาตราการการยกเวน้การขอวซีา่ 

จากมาตราการ การยกเวน้การขอวซีา่เขา้ ประเทศญีปุ่่ น ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทาง
ไทย                                                                                                                            
                                                                                                                                  
      ทีม่คีวามประสงคเ์พือ่เดนิทางไปเพือ่ทอ่งเทีย่วในระยะสัน้ไมเ่กนิ 15 วัน ทา่นจงึควรเตรยีมเอกสาร
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เพือ่ยืน่ส าหรับขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ เบือ้งตน้ 
ดงัตอ่ไปนี้ 

1. หลกัฐานการท างาน เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายรับรองการท างานภาษาองักฤษ (กรณี
เดนิทางคนเดยีว) 

2. หากเป็นหนังสอืเดนิทางใหม ่ควรน าหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตวัไปดว้ย 

3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ทอ่งเทีย่วจรงิๆ และจะตอ้งกลบัมาปฏบิตังิานที่
ประเทศไทยแน่นอน เชน่ หนังสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นตน้ 

4. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศในตา่งประเทศ ควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ย
ประมาณ 600 เหรยีญสหรัฐ (USD) หรอื ประมาณ 20,000 บาท ส าหรับการเดนิทาง 5-6 วนั (กรณีไมม่ี
บตัรเครดติการด์) หากมบีตัรเครดติการด์ เชน่ Visa Card , American Express , Dinners Club หรอื 
Master Card ควรน าตดิตวัไปดว้ย หรอืสิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้

ระหวา่งพ านักในตา่งประเทศได ้

5. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษา หรอืบตัรนักศกึษา และควรเดนิทางกบั
ผูป้กครองทีม่นีามสกลุเดยีวกนัจะดทีีส่ดุ 

6. กรณีผูเ้ยาว ์อายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางกบับคุคลอืน่ (คนละนามสกลุ) หรอื เดนิทางไปกบับคุคลอืน่ 
จ าเป็นตอ้งถอื หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตทอ้งถิน่ทีอ่ยู่
อาศยั โดยมผีูป้กครอง (นามสกลุเดยีวกนั) ลงนามยนิยอมตอ่หนา้พนักงานเจา้หนา้ที ่พรอ้มตราประทับ 

(ฉบบัจรงิ) 

7. ควรแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ มดิชดิ ลกัษณะเหมอืนนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมรองเทา้แตะ 

8. ตัว๋เครือ่งบนิขาไป และ กลบั (ทางบรษัิทฯ จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 
9. ชือ่ ทีอ่ยู ่(โรงแรม) และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศตา่งประเทศ (ทางบรษัิทฯ 

จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วันเดนิทาง) 

10. โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว และ สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญั ผูเ้ดนิทางควรทราบขอ้มลูเบือ้งตน้เพราะ
เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจสุม่ถามขอ้มลูได ้

  

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 


