
 
 
 

 



 
 
 

บินด้วยสายการบิน THAI LION AIR (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 
SL300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 01.00 – 09.10 

SL301 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

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

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษ

ปรับและจบั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

 

DAY 2                       
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกยีว (นาริตะ) – ไซตามะ – คาวาโกเอะ –  

ล่องเรือ นากะโทโระ (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบน า้แร่ ออนเซ็น !!)    

(-/L/D) 



 
 
 

01.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL300  

 ** มีเสริฟ SNACK บนเคร่ือง มีจอทุกที่นัง่ดูหนงั/ฟังเพลง ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

09.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงั
ผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  

KAWAGOE น าท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ ไซตามะ เมืองแห่งประวติัศาสตร์ที่ยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและกล่ินอายในสมยัเอ

โดะ บรรยากาศของเมืองน้ีท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ

ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะได้

สมัผสัความเป็นญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซ่ึงไม่สามารถพบเห็นไดท้ี่โตเกียว และเดินสู่ 

“ยา่นคาชิยา่ โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกที่มีช่ือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซ่ึงเป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ย

แกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลูกกวาดในตรอกน้ีจะส่งต่อรสชาติที่คุน้เคย

และชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัที่ผา่นไป เม่ือใครก็ตามไดล้องยา่งกา้วเขา้ไปในร้านเหล่าน้ี จะรู้สึกวา่ตวัเองกลบัไป

เป็นเด็กอีกคร้ัง สถานที่แห่งน้ีเป็นที่ที่ท  าใหผู้ค้นทุกรุ่นต่ืนเ้ตน้ ทั้งเด็กๆ ที่ไม่คุน้เคยกบัลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผูใ้หญ่ที่

อยากร าลึกถึงความหลงั 



 
 
 

  
เที่ยง เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยวอิสระทานตามอัธยาศัย คืนเงินท่านละ 1,000 เยน  

NAGATORO RAFTING  น าท่าน ล่องเรือไม้นากาโทโระ  เป็นหน่ึงในกิจกรรมยอดฮิตของเมืองนากาโทโระ จงัหวดั

ไซตามะ ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากโตเกียว สามารถไปเที่ยวแบบเชา้ไปเยน็กลบัไดส้บายๆ มีบริการการนัง่เรือไมล่้องไปในแม่น ้ า
อาราคาว่า (Arakawa River) ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสองขา้งทาง ระหว่างทางจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามและไดเ้ห็น       
“ อิวะดาทามิ ” ซ่ึงเป็นโขดหินรูปทรงต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ในบางช่วงของการล่องเรือจะมีกระแสน ้ าที่ค่อนขา้ง
เช่ียว คนพายชาวญี่ปุ่ นจะตอ้งใชป้ระสบการณ์ในการพายเรือผา่นล่องน ้ าต่างๆไปดว้ยความช านาญ การล่องเรือไมน้ากา
โทโระน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 20-40 นาที ขึ้นอยูก่บัเสน้ทางที่เลือก นอกจากน้ีในช่วงที่น ้ าเช่ียวกระแสน ้ าแรงอาจจะมีการ
เปียกได ้แนะน าใหเ้ตรียมผา้เช็ดตวัหรือเส้ือผา้ไปเปล่ียนดว้ยช่วงเวลาแนะน าคือช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไมร่้วงซ่ึงจะเห็น
ใบไมสี้เหลืองส้มแดงตดักบัสีน ้ าเงินของแม่น ้ าสวยงามมาก (ขอสงวนสิทธ์ิ ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได ้ขออนุญาติ
คืนเงินและใหทุ้กท่านไดเ้ดินชมใบไมเ้ปล่ียนสี สะพานคานาอิชิซุยคงัเคียว (Kanaishi Suikankyou) แทนเป็นอีกจุดที่ชม
ใบไม้เปล่ียนสี) 



 
 
 

 
 หลงัจากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงบริเวณทางเขา้ เพือ่เลือกซ้ือส้ินคา้ที่ช่ืนชอบ หลงัจากนั้นเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั 

NAGATORO RAFTING 



 
 
 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พกัที ่      HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   
จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ

นี้แล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

   

 



 
 
 

DAY 3                     

ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 - พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – ชมใบไม้เปลีย่นสี อุโมงค์เมเป้ิล –  

ช็อปป้ิงชินจุก ุ- นาริตะ (B/L/-)                                                     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Mount Fuji น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยูร่ะหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ 

จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความ

สวยงามที่ธรรมชาติไดม้อบมาให้อยา่งลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมาย

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องคก์ารยเูนสโก ้ได้

ประกาศใหภู้เขาไฟฟูจิ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย  

 น าท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิช้ันที ่5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ ทางขึ้น

ปิด โดยเจา้หนา้ที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสินใจเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อย

แลว้) เม่ือถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสั

กบัอากาศที่บริสุทธ์ิ เยน็สบาย อิสระให้ทุกท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ของที่ระลึกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 น้ี ยงัเป็น

ที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นที่ส าหรับ

บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่รอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่ “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจ

ที่มีจมูกแดงยืน่ออกมา) โดยมีความเช่ือว่าที่น่ีท่านเทนกุปกครองอยูน่ั่นเอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของ

ท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน ้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซ่ึงใน

สมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นที่มาวา่ท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่

ผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก 



 
 
 

 

EXPERIENC EARTHQUAKE พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะไดส้มัผสักบั

บรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกบัการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ี
วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของที่
ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

MOMIJI KAIRO น าท่านชม โมมจิ ิไคโร อโุมงค์ใบเมเป้ิล จุดชมใบไมเ้ปล่ียนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ตน้
เมเป้ิลที่ขึ้นอยูท่ ั้ง 2 ฝ่ังของคลองน ้ าจะเปล่ียนสีทั้งสม้และแดง ใบที่แหง้แลว้ก็จะร่วงหล่นลงที่คลองน ้ า ท  าใหท้ั้งดา้นบน

และดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล จึงดูเหมือนกบัเป็นอุโมงคใ์บเมเป้ิล ในตอนกลางคืนจะมีไฟ illumination เปิดประดบั

ยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกดว้ย   ** ซ่ึงโดยปกติอุโมงค์ใบเมเป้ิลจะเร่ิมบานในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ปลาย

พฤศจิกายนของทุกปี (ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) **  

***ในกรณีที่อุโมงคใ์บเมเป้ิลร่วงหมดหรือไม่มีให้ชมแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น โอชิ

โนะฮคัไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ 

Mount Fuji 



 
 
 

จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้ าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกที่ยา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผสัไดถึ้ง

อากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็จากแหล่งน ้ าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุ์แหวก

ว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้ าแต่ละบ่อนั้นเยน็เจ๊ียบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งรึ 

เพราะอุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยงัมีน ้ าผุดจากธรรมชาติให้ตกัด่ืมตามอธัยาศยั และที่

ส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่มอีกดว้ย*** 

  

SHINJUKU น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม 

เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ 

อีกมากมาย 



 
 
 

 
ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

DAY 4                    

อสิระท่องเที่ยวเตม็วนัหรือเลือกซ้ือทัวร์ดสินีย์แลนด์ (B/-/-) 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค  าแนะน าในการเดินทาง 
อาทิ 

SHINJUKU 
 



 
 
 

 
 

-  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 เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอ

โมโตะซานโดะ นอกจากนั้ นแล้ว ท่านยงัได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเทา้แบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ 
SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา 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  

-   พิพิทธภัณฑ์โมริ อาร์ท ดิจิตัล  (Mori Art Digital Museum)  เป็นนิทรรศการแนวสร้างสรรคอ์อกมามากมายโดยใช้

ความสามารถจากคนเก่งหลายแขนง เพราะไม่ได้เพียงแสดงผลงานแค่บนกระดาษหรือผา้ใบ แต่ใช้เทคนิคและ
เทคโนโลยมีาร่วมสร้างงานอาร์ตดว้ย ไม่วา่จะเป็นแสง สี เสียง หรือการรับรู้จากประสาทสมัผสัต่างๆ ก่อนหนา้น้ีก็มีงาน

ที่ช่ือ Teamlab Planet และในปี 2018 น้ี ล่าสุดก็มี Teamlab borderless มาใหไ้ดส้นุกกนั (ค่าเขา้ 3200 เยนโดยสามารถซ้ือ

ตัว๋ไดใ้นเวปไซต ์www.borderless.teamlab.art/#ticket  โดยท่านตอ้งท าการจองตั๋วเอง) 

http://www.borderless.teamlab.art/#ticket


 
 
 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเที่ยว 



 
 
 

 

 

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลก

แห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ลา้นบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดั

จ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดงั Toy Story ชมฉาก

รบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted 
Mantion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of 

the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้มัผสักบั

ตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ พร้อมผองเพือ่นการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของที่
ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์

 

 



 
 
 

การเดนิทางจากนาริตะสู่โตเกยีว 

 

 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิมตั้ง แต่ 9.00 

น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมาก
ซ่ึงอาจจะท าใหข้ึ้นรถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 

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 



 
 
 

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 ถือวา่เป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟ

จะเป็นแบบระบุที่นั่งบนรถไฟได้เลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดมี้

อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยูท่ี่ราคาเที่ยวละ 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   

DAY 5                    

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

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น 

11.00น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 301   

 ** มีเสริฟ SNACK บนเคร่ือง มีจอทุกที่นัง่ดูหนงั/ฟังเพลง ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

16.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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



 
 
 

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัว

ท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋ 
เคร่ืองบินอตัรา 

ท่านละ 

วนัเดนิทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  62 
26 – 30 ตลุาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

27 – 31 ตลุาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

01–05 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

02-06 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

03-07 พฤศจกิายน 62 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 

04-08 พฤศจกิายน 62 20,899 20,899 20,899 7,000 13,900 

05-09 พฤศจกิายน 62 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 

06-10 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

07-11 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

08-12 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

09-13 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

10-14 พฤศจกิายน 62 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 



 
 
 

11-15 พฤศจกิายน 62 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 

12-16 พฤศจกิายน 62 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 

13-17 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

14-18 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

15-19 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

16-20 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

17-21 พฤศจกิายน 62 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 

18–22 พฤศจกิายน 62 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 

19-23 พฤศจกิายน 62 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 

20-24 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

21-25 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

22-26 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

23-27 พฤศจกิายน 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

24-28 พฤศจกิายน 62 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 

25-29 พฤศจกิายน 62 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 

26-30 พฤศจกิายน 62 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

 

** อตัรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 



 
 
 

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

 

** ทางบริษัทไม่มนีโยบายเรียกเกบ็เงนิประกนัใดๆทั้งส้ินก่อนออกเดินทางทีส่นามบิน ** 
 

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

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่ว ทีถื่อหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน กรณถืีอหนังสือเดนิทาง
ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ 

(เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 
 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   
  กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 
  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า   
     สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
     (ไม่จ ากดัจ านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท  าให้โรงแรมตามรายการที่ระยเุต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไป 
เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  
 



 
 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท  าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีไดต้ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน 
และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

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

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงนิ 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นั่งการจองภายใน 2 

วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมัติ
ทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก  าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจาก
ทุกพเีรียด เรามีที่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณี
ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

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

บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 



 
 
 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวซ่ีา 
ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จะประสานงาน เพื่อให้
ทุกท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณี
พเิศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ่
เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 
 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งน้อย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพือ่ใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพือ่จดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี
มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากช าระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 



 
 
 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จ  าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็น
กรณีพเิศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลา
เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่จ  าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึง
ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก
ระหวา่งเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหน้าหน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหน้า

หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ 
เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง
การต่างประเทศเพือ่ท  าหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที่บริษทัเร็ว
ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่ยงัไม่แ 



 
 
 

(ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัที่นั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  

 ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ
ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน 
บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พ ักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้                ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


