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TOKYO FUJITEN SKI (5D3N) 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินดว้ยสายการบิน แอรเ์อเชียเอ็กซ ์(XJ) : ข้ึนเครือ่งท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ602 DMK(กรุงเทพ) – NRT (นาริตะ) 05.05 - 13.10 

XJ603 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.25 - 19.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไมเ่กิน 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ํ้าหนักไมเ่กิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                  (-/-/-) 

23.59  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 

ชั้น 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อน

ออกเดินทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรบัและจบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

DAY 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาซากุสะ - ศาลเจา้โทริอิ (พิเศษ!! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษ์

ไม่อั้น!! และ อาบนํ้าแร ่ออนเซ็น!!)                  (-/-/D) 
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05.05น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน Thai Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 

602 ** ไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง**          

 

 

 

 

 

 

13.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย  

 นําท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ วดัอาซากุสะ วดัท่ีไดช้ื่อว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดร้บัความ

เคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวน อิมทองคาํท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 

5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็น

ท่ีตั้งของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่

ดา้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีชื่อวา่ “ประตฟู้าคาํรณ” และถนนจากประตเูขา้สู่ตวัวหิารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทอง

คาํ มช่ืีอวา่ ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรา้นคา้ ขายของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด 

ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก อิสระใหท่้านสามารถเดิน

ไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสงูท่ีสุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ท่ีริมแม่น้ําสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

นําท่านขอพรความรกัท่ี ศาลเจา้เนซุ เป็นศาลเจา้เก่าแก่ วา่กนัวา่ถกูสรา้งตั้งแต่เมื่อ1900ปีท่ีแลว้ โดย Yamato 

Takeru no Mikoto ในเซนดางิ(Sendagi) ต่อมาในยุคเอโดะ โชกุนรุนท่ี5แห่งตระกลูโตคุงาวะ นามวา่โตคุงานวะ 

สึนะโยชิ ไดท้าํงานยา้ยท่ีตั้งของศาลเจา้น้ีจากเซนดางิไปท่ีเนซุ(Nezu) ส่ิงก่อสรา้งส่วนใหญ่ภายในศาลเจา้สรา้ง

ข้ึนในปี ค.ศ. 1706 ซ่ึงยงัเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบนั และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นสมบัติทางวฒันธรรมท่ี

สาํคญัแห่งชาติ ซ่ึงจุดเด่นอีกอยา่งของท่ีศาลเจา้น้ีคือการไดถ่้ายรปูกบัเสาโทริอินับรอ้ยตน้ ในบริเวณวดั (ไม่รวม

คา่เขา้สวนดอกไม)้ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์ม่อั้น 

พกัท่ี  FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา่   

 จากนั้น อิสระใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่นํ้าแร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซ่ึงชาวญีปุ่่นมีความเช่ือว่าหากไดแ้ช่

นํ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการหมุนเวียน

โลหิตดีข้ึน 

DAY 3 ลานสกีฟูจเิท็น – พิพิทธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮคัไค   – ดปูระดบัไฟที่ Germen Village   (B/L/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหท่้านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้

กระดานเล่ือนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกี

มากมาย เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน 
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ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหวัหน้าทวัรล่์วงหน้า ราคาน้ีไมร่วมค่าเช่าอุปกรณเ์คร่ืองเล่น

สกี สโนวส์เลด หรือครฝึูก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการหรือไม ่ข้ึนอยูก่บัสภาพภมูิอากาศ)  

 (หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวย  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียน

โปรแกรมทวัรเ์ป็น คาวาฟจูิโกะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็นจุดท่ีชมภเูขาไฟฟจูิไดส้วยงามท่ีสุดในช่วงฤดู

หนาว) 

 นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว ท่ีจาํลองเร่ืองราวของภเูขาไฟฟจูิ และท่านจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศ

ของการจาํลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น เทคโนโลย ี

วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ใหท่้านอิสระเลือกซ้ือ

ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ําธรรมชาติกบัความเล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟศักด์ิสิทธ์ิฟูจิ

ยาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภเูขาไฟฟจูีท่ีไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบติัการซึมซบั

บริเวณท่ีลุ่มทาํใหเ้กิดน้ําซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ําในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นท่ี

สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแหง่น้ีไดร้บัการคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน้ําจากธรรมชาติ ท่ี

ดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมท่ีชาวบา้นนํามาขายระหว่าง

ทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผกัภเูขาท่ีสดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญ่ีปุ่น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 หมู่บา้นเยอรมนั Country Farm German Village ภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาลประดบัไฟ

ฤดหูนาว” ตอ้นรบัวนัคริสตม์าสและวนัปีใหม่ท่ีกาํลงัจะมาถึง การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกวา่ 

2ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของท่ีน่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัชิบะและถือเป็น “หน่ึงในสามการประดับประดาไฟท่ี

ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในภมูิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

พกัท่ี  TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา่   

DAY 4  อิสระเตม็วนัหรือเลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนด ์(B/-/-) 

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 อิสระเต็มวนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยใหค้ําแนะนําในการ

เดินทาง อาทิ 

-  ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งข้ึนเพื่ออุทิศและเป็นท่ีสถิตยว์ิญญาณขององคส์มเด็จ

พระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความสาํคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิ่ง และไดร้บัความ

เคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด   

-  ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีกาํลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้

แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการ

เห็นวัยรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีน่ีได้ จะมีวัยรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนน

เหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดังระดับ

โลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตอ้งการหารองเทา้
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แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีรา้นขายตุ๊กตา KITTY 

DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

-  ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัข

แสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสาํหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว 

ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นนําของญ่ีปุ่นในฤดตู่างๆอ่ืนๆมากมาย  

-  ย่านชอ้ปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ใหท่้านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ มากมายและ เคร่ืองใช ้

ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่สาํหรบัวยัรุ่น เคร่ืองสาํอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , 

SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

 หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยสรา้งข้ึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท่้าน

สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดัจาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเคร่ืองเล่น

ตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์

The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติ

ในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติThe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการ

จบัจา่ยเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์นูเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกกี้

เมา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซ้ือของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์

การเดินทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 

 

แผนท่ีการเดินทาง 

Ueno Nippori Airrport 

นาที   41   36     Keisei Skyliner 

  

Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   

นาที 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

  

Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

นาที 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport Limousine 

Bus 

  

Tokyo Area   

นาที 90+           Taxi 
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1)  จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิมตั้ง 

แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงท่ีมีลูกคา้ใชบ้ริการไป

สนามบิน เป็นจาํนวนมากซ่ึงอาจจะทาํใหข้ึ้นรถบสัไมค่รบตามจาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 

2)  รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชค้วาม 

เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีใหบ้ริการ 7.28-

18.20 น เพราะฉะน้ันกอ่นเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนกี่โมง     

3)  รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือวา่เป็นรถไฟท่ีราคาคอ่นขา้งสงูนิดนึง

แต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไมต่อ้งกลวัวา่ข้ึนไปแลว้เราจะไมม่ีท่ีนัง่เบาะสามารถหมุน

เขา้ หากนัไดม้ีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟ

ใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันกอ่นเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนกี่โมง  

4)  Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจาํกดัจาํนวนผูโ้ดยสาร 

ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 

3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาท่ีใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุตาํกวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา   

5)  Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-

25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมร่วมคา่ทางด่วน)              

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

พกัท่ี       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา่   

DAY5 วดันาริตะ – อิออน มอลล ์นาริตะ – ดองก้ี - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)            (B/-/-) 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทุกท่านสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจ ิเป็นวดัพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ท่ีมีชื่อเสียงมากของเมือง นาริตะ สรา้งข้ึนใน

ปี 940 ตั้งอยูไ่มไ่กลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีกวา้งขวาง 

เชน่ หอ้งโถงหลกั เจดีย ์3 ชั้นสไตล ์Tahoto มีชื่อวา่ Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียงัมีสวนญ่ีปุ่น และสวน

ยุโรปอีกดว้ย 

 นําท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล ์เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เน่ืองจาก

ตั้งอยู่ใกลก้บัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตลญ่ี์ปุ่น มีรา้นคา้ท่ีหลากหลาย

มากกว่า 150 รา้นจาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีรา้นเส้ือผา้

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

ขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงบางรา้นไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้สําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนรา้นอาหารก็มีให้

เลือกมากมายจาํหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร ถัดไปจากหา้งสรรพสินคา้ยงัมีโรง

ภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้ริการ 

 นําท่านช็อปป้ิงรา้นคา้ยอดนิยมของคนไทยและชาวต่างวชาติ รา้นน้ีมีชื่อเต็มๆวา่ ดองกิโฮเตะ เป็นดิสเคานต์

สโตรแ์ห่งใหญ่ ปัจจุบนัมีมากกว่า 160 สาขาทัว่ญ่ีปุ่น นอกจากจะมีสินคา้ครบครนั ราคาคุม้ค่าแลว้ ยงัยกเวน้

ภาษีใหก้บันักท่องเท่ียวอีกดว้ย แถมยงัเปิดใหบ้ริการจ 24 ชัว่โมง อีกดว้ย  

11.00น.   นาํท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 
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14.25น.   ออกเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 

603 ** ไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

19.10น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากลกูคา้ท่านใดท่ีจาํเป็นตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ของ

บริษทั ทกุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 

ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา หอ้ง

ละ 

ไม่ใชต้ัว๋

เคร่ืองบิน

อตัรา  

ทา่นละ 

เดินทาง เดือนธนัวาคม 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 
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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 

** อตัราน้ียงัไม่รวมคา่ทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทริป 

ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ทา่น รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีทา่นสามารถให้

มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อน

เดินทางทุกทา่น ที่สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

** ทา่นท่ีถือหนงัสือเดนิทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการทอ่งเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่น ไม่จาํเป็นตอ้งยืน่ขอ

วีซ่า โดยสามารถพาํนกัไดไ้ม่เกิน 15 วนั ตอ่ครั้ง ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนกัทอ่งเท่ียว ที่ถือหนงัสอืเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนงัสือเดินทาง

ตา่งประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรือ (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  

สนามบินและค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เท่ียวใด 

เท่ียวหน่ึง กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ี

ตามท่ีตารางอตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ํ้าหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีจะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน)  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ี

พกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้

เป็นสาํคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
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× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่

น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง

ทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสายการ

บิน และ รุ่ของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 15,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

กรณีลกูคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้า่ยใดๆในกรณีท่ีไม่

สามารถหาคนมาแทนได ้

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 40 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

** ยกเวน้ พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 25-39 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนค่าบริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 25 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี 

ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชําระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทวัรส่์วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทตู

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออ

นออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชว่งพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
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 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ้่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจาํนวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีทา่นควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีข้ึนตํา่ อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํา่กวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชําระค่าบริการเพ่ิมเพื่อใหค้ณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะ

ประสานงาน เพ่ือใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ี

เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพ่ือยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่าน้ัน ส่ิงสําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถึง

สนามบินเพ่ือเช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทัวร์ เพ่ือใหท้างบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดินทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าท่ีหลงัจากชาํระเงินกรณีท่ี

ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบไมว่า่

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางใหท้างบริษัทเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรือ 7 วนั กอ่นออกเดินทาง 

 อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป 

หรือ กลับส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกาํหนดการเท่าน้ัน หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ท่ีไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระ

คา่หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
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 การใหทิ้ปถือเป็นธรรมเนียมปฏบิติัสาํหรบันักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินน้ําใจ

เล็กๆน้อยๆ เป็นเร่ืองปกติ จงึรบกวนใหท่้านเตรียมคา่ใชจ้า่ยในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียว

กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสงู หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดิน

บนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภมูิอากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษัท

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดร้บับริการ 

หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษัทไดท้าํการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ 

จะไมส่ามารถคืนเงินคา่ทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษหน้าใด

หน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 

หรือ เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการ

กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาํหนังสือเดินทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบั

แจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัท

เรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร 

(ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่

ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักระบวนการและขั้นตอนของแต่

ละคณะ 

- เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบินจะ

พยายามท่ีสุดใหท่้านไดนั้ง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

- ขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึง

อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกนั (ไมติ่ดกนัเสมอไป) 
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- กรณีท่ีท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สิีทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษัทผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านชาํระเงินคา่ทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทั้งหมดน้ีแลว้* 

** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ที่มอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 
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