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NRT66 TR TOKYO FUJI EXCITED 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1 กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) 

2 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาซากสุะ - โกเทม็บะ เอาทเ์ลท็   (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์ม่
อั้น !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซ็น !!)     (-/L/D)                         

3 
ภูเขาไฟฟจิู ชั้น 5 - พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – สวนสนุกฟจิู Q (ฟรีเคร่ืองเล่น 1 ชนิด) –  อิออน นาริตะ มอลล ์
(B/L/-)                                                                                      

4 ตลาดปลาซึกิจิ – ศาลเจา้เมจิ – ฮาราจูก ุ– ชินจุก ุ– โอไดบะ              (B/-/-) 

5 สนามบินนาริตะ –   กรุงเทพ (ดอนเมือง)           (B/-/-) 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พกัเดี่ยว 

25 - 29 Jul 2018 24,888 24,888 24,888 10,000 6,000 

27 - 31 Jul 2018 24,888 24,888 24,888 10,000 6,000 

รายละเอยีดทัวร์ 

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ (ดอนเมอืง) 

22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 

ชั้น 3 เคานเ์ตอร์เช็คอิน หมายเลข 6-7 สายการบิน  Scoot โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกยีว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ เอาท์เลท็   (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! 
และ อาบน ้าแร่ ออนเซ็น !!)     (-/L/D)                         

00.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Scoot เท่ียวบินที่ TR 868 ** ไม่มีบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 08.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) 
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หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุ
สะ (Sensoji Temple) วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน 
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพร
เพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 

ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตู
ทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค ารณ” 

และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของร้านคา้ ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมือง ต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้ก
ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก อิสระใหท่้านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่
ของกรุงโตเกียว ท่ีริมแม่น ้าสุมิดะ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง Yakiniku น าท่านเดินทางสู่ โอวาคุดานิ 

(Owakudani)หรือ หุบเขานรก ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองฮาโกเน่ ตั้งอยูว่นอุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่ ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือประมาณ 3 พนัปีก่อน 

และถึงแมจ้ะไม่มีการระเบิดอีกแลว้แต่ใตพ้ื้นผิวยงัคงมีความร้อน ท าใหน้ ้ าใตผ้วิพวยพุ่งระเหยเป็นไอน ้าออกมาดา้นนอก
ตลอดเวลา ซ่ึงท่ีน่ียงัคงเตม็ไปดว้ยแร่ก ามะถนัหรือซลัเฟอร์อยูเ่ป็นจ านวนมาก ไอน ้าท่ีพุ่งออกมาจึงมีกล่ินของก ามะถนัผสมอยู ่
การเดินข้ึนไปยงัหุบเขาโอวาคุดานินั้นตอ้งเดินทางดว้ยกระเชา้ลอยฟ้า 
น าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ (Gotemba Premium Outlets) ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมทั้ง 
Street Brand และ Hi-End Brand ท่ียิง่ใหญ่ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 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 ่า 

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น   

 พกัท่ี FUJI BOU HOTEL หรือเทียบเท่า 

จากน้ัน อสิระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น 
ธรรมชาตินี้แล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดขีึน้  
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วันที่ 3 
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 - พิพธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – สวนสนุกฟูจิ Q (ฟรีเคร่ืองเล่น 1 ชนิด) –  อิออน นาริตะ มอลล์ (B/L/-)                                                                                      

 เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  
น าท่านเดินทางสู่ ฟจิูยาม่า ฟจิูซงั หรือ ท่ีเรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตั้งอยูร่ะหวา่ง จ.ชิซึโอกะ 
และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร 

ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถือวา่เป็นสัญลกัษณ์
หน่ึงของประเทศญี่ปุ่น 

ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยอืนประเทศญ่ีปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผา่นมา 
องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟจิู ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางข้ึนสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันท่ี 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่ข้ึน ในกรณีท่ีอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ ทางข้ึนปิด โดย
เจา้หนา้ท่ี ท่ีดูแลทางข้ึนจะเป็นผูพิ้จารณาและตดัสินใจเท่านั้น กรณีท่ีไม่สามารถข้ึนได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชย
เงินคืนไม่วา่กรณีใดๆ 

เพราะทางบริษทัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแลว้) เม่ือถึงท่ีภูเขาไฟฟจิูชั้น 5 ทุกท่านจะได้
พบกบัความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผสักบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เยน็สบาย อิสระใหทุ้กท่านได้
เก็บภาพความประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั 

ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟจิูในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ท่ีบนภูเขาไฟฟจิูชั้น 
5 น้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นที่สักการะบชูาและอธิฐานขอพร 
อีกทั้งยงัเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่รอบของฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่ “Tengu no niwa” 

“สวนของท่านเทนก”ุ (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยืน่ออกมา) โดยมีความเช่ือวา่ท่ีน่ีท่านเทนกปุกครองอยูน่ัน่เอง และ ยงัวา่กนัวา่ ศาล
เจา้แห่งน้ีมีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าหนกักวา่ 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ี่พ้ืนใน
สวน ซ่ึงในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาวา่ท าไมภูเขาไฟฟจิู จึงเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นท่ีระลึก น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์
แผ่นดนิไหว (Experience Earthquake) ท่ีจ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟจิู 

และท่านจะไดสั้มผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเกิดแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ญ่ีปุ่น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ใหท่้านอิสระเลือก
ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
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 เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก"Fuji Q High Land" สวนสนุกขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูเ่ชิงภูเขาไฟฟจิู ... ต่ืนเตน้
เร้าใจพร้อมกบัชมววิของภูเขาไฟฟูจิในมุมท่ีไม่เหมือนเดิมสัมผสัประสบการณ์อนัต่ืนเตน้เร้าใจเร่ิมจาก "King of 

Roller Coaster Fujiyama" รถไฟเหาะท่ีมีความยาวถึง 79 เมตร แลว้สนุกสดช่ืนที่ "Great Zaboon" 
ดว้ยการนัง่รถไฟพุ่งทะยานข้ึนฟ้าแลว้ด่ิงลงในน ้าจากความสูงถึง 18 เมตร ... ผจญภยัในยคุหินดว้ยการ  "ล่องแก่ง" ฝ่า
อนัตรายท่ีสามารถท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดท่ี "Rocky Slides" ... แลว้เลือกสะใจกบั "Panic Rock" ท่ีจะช่วยใหท่้าน
ไดสั้มผสัถึงการสูบฉีดเลือดอยา่งแรงหรือไปทดสอบความกลา้ท่ี "โรงพยาบาลผสิีง" (Horror House) ท่ียาวท่ีสุด
ในโลกใชร้ะยะเวลา 1 ชัว่โมงเตม็ (ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเขา้ชม) ... แลว้พกัคลายอารมณ์พร้อมชมวิวท่ีสวยงามท่ี 
"ชิงชา้สวรรค"์ ... หรือหากท่านตอ้งการเลือก "ชมและซ้ือ" สินคา้ของฝากของท่ีระลึกมากมายตามอธัยาศยั ... 
** พิเศษ!! เคร่ืองเล่น 1 ชนิด เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึงระหวา่ง Panic Clock/Mad Mouse/Wave 

Swinger/Marry Go 

Round/Tea Cups/Shining Flower ** 

น าท่านเดินทางสู่ ออิอน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
เน่ืองจากตั้งอยูใ่กลก้บัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตลญ่ี์ปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 
150 ร้านจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้านเส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI 

, 100 

yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลาย
ประเภท ร้านกาแฟ และศูนยอ์าหาร ถดัไปจากหา้งสรรพสินคา้ยงัมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดใหบ้ริการ ได้
เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 ค ่า อสระอาหารคิ่่  ่ า ตามอธยาศั่ัยเพอสะดวกแกื่่่การช้อปป้ิง 

 ท่ีพกั NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที่ 4 ตลาดปลาซึกจิิ – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – ชินจุกุ – โอไดบะ              (B/-/-) 

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกจิิ (Tsukiji market)” เป็นตลาด

คา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคา้ส่งท่ีกระจายอยูใ่นโตเกียวนั้น 

ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นหน่ึงในตลาดปลาท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจาก
มีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกวา่ 2000 ตนัต่อวนั คาดวา่จะมีการยา้ยตลาดแห่งน้ีไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้น
มีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดท่ีคึกคกัอยูเ่กือบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุง่ในบางช่วงเวลาจะมีรถสกตู
เตอร์ขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกท่ีใชข้นส่งปลา ทั้งคนซ้ือและคนขายจะดูเร่งรีบ ท าใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหแ้วะเวยีน
มาเท่ียวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ 

คือส่วนภายนอกซ่ึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณท่ีร้านคา้ส่งใชเ้จรจา
ธุรกิจ และเป็นจุดท่ีมีการปรมลูปลาทูน่าท่ีมีช่ือเสียงเคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK 

II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

น าท่านสู่ ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต 

ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตยว์ญิญาณขององคส์มเดจ็พระจกัรพรรดิเมจิ 

ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยคุปัจจุบนัมาก
ท่ีสุด เท่ียว ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่น
แต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะ
ซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN 

JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุ๊กตา 
KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุด
ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย 

  
เท่ียง เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อสิระอาหารเที่ยงตามอธัยาศัย น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ใหท่้านอิสระและ

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจ
คุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น 

KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ี
สร้างข้ึนไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลงั
ของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่มากมายแลว้ ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนท่ีสีเขียว ไดเวอร์ซิตี ้ โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอีกหา้งหน่ึง ท่ีอยูบ่นเกาะโอไดบะ 
จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนตก์นัดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูห่นา้หา้ง ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่
เป็นท่ีระลึก ในบริเวณหา้งก็จะมีร้านคา้ส าหรับคอกนัดั้ม อยา่งเช่น กนัดั้มคาเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกนัดั้ม ก็ตอ้งไปท่ี กนัดั้มฟรอนท ์(Gundam Front) ซ่ึงอยูใ่น
บริเวณหา้ง 
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ไดเวอร์ซิต้ี แห่งน้ี 

 

 ค ่า อสิระอาหารค า ตามอ่ ธยาศั่ัยเพือ่สะดวกแก่การช้อปป้ิง 
  

 ท่ีพกั NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  
  

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ –   กรุงเทพ (ดอนเมอืง)           (B/-/-) 

 เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 07.30 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

10.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Scoot เท่ียวบินท่ี 

TR 869  ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 15.00 เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

  

** หากลูกค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตั๋ว
รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท 

ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ 
โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวันจองทวัร์ ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  NRT66 TOKYO FUJI EXCITED  

หมายเหตุ 

** อตัรานีย้ังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า 

ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ทั้งนีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนัเช็คอนิ **  

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน)  

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงนิประกนัใดๆทั้งส้ินก่อนออกเดนิทางที่สนามบิน ** 

** ท่านที่ถือหนังสือเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไป เพือ่การท่องเที่ยว ประเทศญีปุ่่น ไม่จ าเป็นต้องยื่นขอวซ่ีา โดย

สามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อคร้ัง ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

อตัราค่าบริการนี ้รวม 

ü ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน   

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง   อตัราค่าบริการ

ระบุ 

ü ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Scoot อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต ้  

ทอ้งเคร่ืองบิน โดยมีน า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบนิได้น า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั   จ านวน

ช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 
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ü ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 

ü  ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา    

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั ü ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีใน

โปรแกรม 

ü ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

ü ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ü ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

ตาม    กรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือคุง้ครองสุขภาพ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

×       ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

×       ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

×   ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
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×       ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

×       ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

×       ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

×       ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

·       กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 

วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงั

ไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ 

นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) กจ็ะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษ

จ านวนจ ากดั 

·       กรณีลกูคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ี

ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

  

 

 

 

มดัจ าท่านละ 10,000 

บาท  
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เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

·       เน่ืองจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมช่ัน เมือ่ท าการช าระแล้วไม่สามารถยกเลกิได้ 

·       ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

·       กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของ

แต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

·       กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

  

เงือ่นไขส าคัญอืน่ๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 

·       คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุ้กท่าน

เดินทางตามความประสงคต่์อไป 

·       ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้
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·       กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) 

กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัฤดูกาล 

สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อน

เคร่ืองบิน 

อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆ

ทั้งส้ิน   

·       กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

·       กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจดัเตรียมล่วงหนา้ กรณีมี

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง 

·   กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง 

พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 

กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

·       กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหน่ึง 

หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพ่ือใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

·       หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ 

ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท่้านอยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

·       อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
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·       ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

·       หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั 

·       ส าหรับลกูคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมไดใ้นบางกรณี ขน้อยูก่บั

โรงแรมท่ีคณะนั้นๆพกัวา่มีหอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (Triple Room) หรือไม่ กรณีไม่มี 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพ่ิม (พกัเด่ียว) ตามจริง ยกเวน้เดก็ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

·       การใหทิ้ปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินน ้าใจ

เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท่้านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพ่ือมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

·       ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็กจ็ะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ 

อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดด

กระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

·       ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ 

โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 

·       เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหว่าง

เดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน

ค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน 

เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 
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·       กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

·       หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง 

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป 

มีกระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการ

บิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด 

กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย 

พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มลูหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด 

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอน

ของแต่ละคณะ 

·       เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลกูคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหท่้านไดน้ัง่

ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด 

·       ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท า

ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

·       กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

·       ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
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·       มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

·       บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทั 

·       บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริง 

กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ 

·       รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

*เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว*  

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

  

  


