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ทวัร ์TOKYO FUJI PINKMOSS  (5D3N) 
“NRT16 TOKYO PINKMOSS บูมบาย่า 

สายการบิน Thai Lion Air (SL) 
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บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ข้ึนเคร่ืองท่ี 

สนามบินดอนเมือง(DMK) 

SL 300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นารติะ) 01.00 – 09.10 

SL301 NRT(นารติะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนัก 

ไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                          (-/-/-) 
 

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 

อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดข ัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ใหค้  าแนะน าเพ่ือ

เตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ี

ศุลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมือง  

 

วนัท่ี 2 
     กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาซากสุะ -  โกเท็มบะ   

     เอาทเ์ล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์ม่อัน้ !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซ็น !!     (-/L/D)                          
 

01.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน Thai Lion Air 

เท่ียวบินท่ี SL300 ** มีเสริฟ SNACK บนเคร่ือง มีจอทุกท่ีนั่ งดูหนัง/ฟังเพลง ใชเ้วลาบินประมาณ 6 

ช ัว่โมง ** 
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09.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 2 ช ัว่โมง) หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ย  

น าทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอิมทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Sensoji Temple) วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่

กวน  อิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในโลกดว้ยความสูง 

4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหน้าสุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และ

ถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แมก่วนอิมทองค า มีช่ือวา่ ถนนนากามิเซะ (Nakamise 

Road) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้ ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนิด ของเล่น 

รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กทา่นไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก อิสระใหท้า่นสามารถเดิน

ไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดม์าร์กแหง่ใหมข่องกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน่ ้าสุมิดะ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง YAKINIKU  
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ท

างสู่ โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมท ัง้ 

Street Brand และ Hi-End Brand ท่ีย่ิงใหญ่ ใหท้า่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ เชน่ 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 า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์ม่อัน้ 
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พกัท่ี  FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือ

ว่าหากไดแ้ช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว้ จะท าใหผิ้วพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้

ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 
 

วนัท่ี 3 
      ภเูขาไฟฟจิูชัน้5 - พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – เทศกาลพ้ิงคม์อส –  โอไดบะ                 
(B/L/-)                                                             

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าทา่นเดินทางสู ่ฟจิูยามา่ ฟจิูซงั หรือ ท่ีเรารูจ้กักนัท ัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้อยู่

ระหวา่ง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัไปท ัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถือวา่

เป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ท ัง้ยงัเป็นจุดมุง่หมายของนักทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ีมาเยือนประเทศ

ญ่ีปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผา่นมา องคก์ารยูเนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจิ ไดร้ับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย  
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  น าทา่นเดินทางขึ้นสู ่ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไมข่ึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเ่อ้ืออ านวย 

หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจา้หนา้ท่ี ท่ีดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพิ้จารณาและตดัสินใจเทา่นั้น กรณีท่ีไมส่ามารถขึ้น

ได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไมว่า่กรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด

ในลกัษณะของการเหมาจา่ยเรียบรอ้ยแลว้) เม่ือถึงท่ีภูเขาไฟฟจิูช ัน้ 5 ทุกทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงาม

ของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟจิู และสมัผสักบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เย็นสบาย อิสระใหทุ้กทา่นได ้

เก็บภาพความประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์รูป

ภูเขาไฟฟจิูในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ท่ีบนภูเขาไฟฟจิูช ัน้ 5 น้ี ยงัเป็นท่ีตัง้ของ ศาลเจา้โคมิตา

เคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท ัง้ยงัเป็นท่ี

ส าหรับบวงสรวงทา่นเทนกุ โดยมีความเช่ือว่ารอบของฟูจิซงัช ัน้ 5 น้ี ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” 

“สวนของทา่นเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเช่ือวา่ท่ีน่ีทา่นเทนกุปกครองอยูน่ั่นเอง 

และ ยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แหง่น้ีมีสมบติัของทา่นเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่ี่มี

น ้าหนักกวา่ 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ี่พ้ืนในสวน ซ่ึงในสมยักอ่นมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย 

เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือ

เคร่ืองรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นท่ีระลึกน าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 

(Experience Earthquake) ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และทา่นจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของ

การจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการเกิดแผน่ดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุ่น เทคโนโลยี 

วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัตอ่ภยัธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่นไมส่ามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ใหท้า่นอิสระ

เลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางชม PINKMOSS PARK FESTIVEL 2019 สมัผสักบัความงามเทศกาลท่ีน่าสนใจและ
ดึงดูดผูค้นจากความสวยงามของดอกพิงคม์อสสีชมพูสวยสดท่ีท าการปลูกและดูแลรักษาเป็นอยา่งดี 
นักทอ่งเท่ียวจะไดช่ื้นชมความงดงามของดอกชิบะซากุระ หรือดอกพิงคม์อส ทา่มกลางภาพเบ้ืองหลงัท่ี
เป็นภูเขาไฟฟจิูท่ีอยูใ่นชว่งก าลงัสวยงามเป็นพิเศษ มองเห็นไดเ้ดน่ชดั เหมาะแกก่ารเก็บภาพความ
ประทบัใจ และดว้ยความสวยของดอกพิงคม์อสท่ีบานสะพรั่งเต็มพ้ืนท่ีกลายเป็นสีชมพูสดใสท่ีสวยราวกบั
ภาพวาดในเทพนิยาย เป็นท่ีน่าสนใจใหก้บันักทอ่งเท่ียว ท ัง้ยงัสามารถหาของกินทอ้งถ่ิน และ ของท่ีระลึก    
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น าทา่นเดินทางสู ่ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสรา้งขึ้นไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บนัเทิงตา่งๆ 

ในอ่าวโตเกียว ไดร้ับการปรับปรุงใหมี้ช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณข์องพ้ืนท่ี

สีเขียว ไดเวอร์ซิต้ี โตเกียว พลาซา่ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอีกหา้งหน่ึง ท่ีอยูบ่นเกาะโอ

ไดบะ จุดเดน่ของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนตก์นัดัม้ ขนาดเทา่ของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญม่าก ท่ีต ัง้เดน่เป็นสงา่อยู่

หนา้หา้ง ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูเ่ป็นท่ีระลึก ในบริเวณหา้งก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกนัดัม้ อยา่งเชน่ กนัดัม้คา

เฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศการกนัดัม้ ก็ตอ้งไปท่ี กนัดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) 

ซ่ึงอยูใ่นบริเวณหา้ง ไดเวอร์ซิต้ี แหง่น้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั   

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   
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วนัท่ี 4 
อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัหรืเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด ์                                                   
(B/-/-) 

 

เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวนั ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้ าแนะน าในการ

เดินทาง อาทิ 

-  ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งขึ้นเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตยวิ์ญญาณขององค ์

สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งย่ิง และ

ไดร้ับความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปจัจุบนัมากท่ีสุด   

-  ย่านฮาราจูกุ แหลง่รวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหา

ซ้ือเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ทา่นยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย 

หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแตง่ตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดิน

กนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ทา่นยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้

แ บ รน ด์ด ั ง ร ะ ดับ โ ล ก  อ า ทิ  CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP ห รื อ ส า ว ก 

ONITSUKA TIGER ท่ีต ้องการหารองเท า้แบบต ้นฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี  SHOP น้ี มีแบบให ้

เลือกสรรมากมาย อีกท ัง้ยงัมีรา้นขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว ้

คอยเอาใจคุณหนู อีกท ัง้ย ังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ 

COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

-  ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปปั้น

สุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟช ัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก(109) อิจิ

มารุคิว ท ัง้เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟช ัน่ช ัน้น าของญ่ีปุ่นในฤดูตา่งๆอ่ืนๆมากมาย  

-   ย่านชอ้ปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ใหท้า่นอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้  

มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณ

ผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟช ัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางย่ีหอ้ดงัของญ่ีปุ่น

ไมว่า่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

- Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบินนาริตะ เปิดใหบ้ริการทุกวนั 

มีแบรนดช์ ัน้น าของญ่ีปุ่นและแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลือกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้เชน่ Coach, 

Coach Men,Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, 

Michael Kors, 
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Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren 

สามารถชอ้ปไดต้ ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมท่ีแหลง่รวมสินคา้

น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

หรือหากทา่นใดมีความประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีสรา้ง

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 600 ลา้น

บาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัในดินแดนตา่งๆ ให ้

ทา่นเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหมจ่ากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน

ดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion 

สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe 

Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์

แลนดอี์กท ัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพ่ือน

การ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซ้ือของท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์

 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

 

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 
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1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสูส่นามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แตเ่น่ืองดว้ยจะตอ้ง

เร่ิมตัง้ แต ่9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งท่ีมีลูกคา้ใช ้

บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซ่ึงอาจจะท าใหข้ึ้นรถบสัไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดินทางท ัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช ้

ความ เร็วในการว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยูท่ี่เท่ียวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาท่ีใหบ้ริการ 7.28 -

18.20 น เพราะฉะนั้นกอ่นเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง    

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากคา่ย JR ถือวา่เป็นรถไฟท่ีราคาคอ่นขา้งสูง

นิดนึงแต่ต ัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนั่ งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไมต่อ้งกลวัวา่ขึ้ นไปแลว้เราจะไมมี่ท่ีนั่งเบาะ

สามารถหมุนเขา้ หากนัไดมี้อาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตัว๋รถไฟจะอยูท่ี่ราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทา่น

โดยเวลาท่ีรถไฟใหบ้ริการตัง้แตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นกอ่นเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ย

วา่หมดตอนก่ีโมง   

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจ ากดัจ านวน

ผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เท่ียวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 80-100 

นาที ราคา 3,000 เยน/ทา่น/เท่ียว เวลาท่ีใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุต ากวา่ 12 จะเสียคร่ึง

ราคา    

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีคา่โดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัยา่นนาริตะจะอยูท่ี่ราคา 20,000 -

25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมร่วมคา่ทางดว่น)              

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

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

เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

          
 Tokyo Area        
นาที 90+           Taxi 
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11.00น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Thai Lion Air 

เท่ียวบินท่ี SL 301  ** มีเสริฟ SNACK บนเคร่ือง มีจอทุกท่ีนั่ งดูหนัง/ฟงัเพลง ใชเ้วลาบินประมาณ 6 

ช ัว่โมง ** 

16.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

** หากลูกคา้ท่านใดท่ีจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา

สอบถามเจา้หนา้ของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้

ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ หอ้งละ 
2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา หอ้ง
ละ 

ไม่ใชต้ัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดินทางเมษายน 2562 
15 – 19 เมษายน 2562 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 

16 – 20 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

17 – 21 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

18 – 22 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

19 – 23 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

20 – 24 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

21 – 25 เมษายน 2562 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

22 – 26 เมษายน 2562 24,999 24,999 24,999 6,500 15,900 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั

เช็คอิน ** 
 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนงัสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นตอ้งย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียว ท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนงัสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 

100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงคา่ภาษี

สนามบิน    

  และคา่ภาษีน ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   

  กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงคา่ใชจ้า่ยการจองทวัร์แบบ ไมใ่ชต่ ัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 

  อตัราคา่บริการระบุ 

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Thai Lion Air ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. 

(ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิ้น แตท่ ัง้น้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปพนักงานขบัรถ) 
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✓ คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั 

ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

ตาม กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ใน

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดินทาง 1 ทา่น รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถึ่ง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ัง้น้ีทา่นสามารถใหม้ากกวา่

น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอ่นเดินทาง

ทุกทา่น ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสายการ

บิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแตล่ะไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนั่งการ

จองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นั้น โดยระบบ

จะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางใน
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พีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงวา่ กรณีท่ีมี คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตาม

ระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไมไ่ด ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้กอ่นเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆใน

กรณีท่ีไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 
** ยกเวน้ พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระมาแลว้ท ัง้หมดท ัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่
นักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ และ คืนคา่ทวัร์ส่วนใดสว่นหน่ึงใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน เชน่ สถานทูต

ปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นออ

นออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริงท ัง้หมด ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัชว่งพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้า่ยการ

ด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ

ท ัง้ส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้ นต ่ า อย่างน้อย 30 ทา่น หากต ่ ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะ

ประสานงาน เพ่ือใหทุ้กทา่นเดินทางตามความประสงคต์อ่ไป  
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• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอี่กครั้ง ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ี

เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้

• กรณีท่ีทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอ่

สอบถามเพ่ือยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทาง

ได ้เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ี

ขึ้นอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นั้น ส่ิงส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้ง

มาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นใดๆท ัง้ส้ิน   

• กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวี้ลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 

7 วนักอ่นการเดินทาง หรือตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือใหท้างบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจดัเตรียม

ลว่งหนา้ กรณีมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางทุกทา่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณี

ท่ีทา่นเดินทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมว่า่

สว่นใดสว่นหน่ึง หากทา่นไมด่ าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางใหท้างบริษัทเพ่ือใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษทัจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 5 หรือ 7 วนั กอ่นออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป 

หรือ กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอ่

เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไมมี่นโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีท่ีทา่นเดินทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในตา่งประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีทอ่งเท่ียว

ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีทอ่งเท่ียว
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กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดิน

บนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทาง

บริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม ทางบริษัทจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากการเดินทางทอ่งเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมส่ามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดสว่นหน่ึงท่ีทา่นไมต่อ้งการไดรั้บบริการ 

หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่ส่วนใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ย

แบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

• กรณีท่ีทา่นถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของทา่นช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน 

ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไมอ่นุญาตใหท้า่นเดินทางตอ่ไปได ้ดงันั้น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด 

กรุณาติดตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการตา่งประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งอิง และ 

ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากทา่นไดส้่ง

เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงัไมแ่ (ต ัว๋เคร่ืองบิน) ทา่นสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้มมี่คา่ใชจ้า่ย แตห่าก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง

ท ัง้หมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ัง้น้ีขึ้ นอยู่กบั

กระบวนการและข ัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

• เก่ียวกบัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบินจะ

พยายามท่ีสุดใหท้า่นไดน้ั่งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  
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• ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึง

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละช ัน้กนั (ไมติ่ดกนัเสมอไป) 

• กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงท ัง้ส้ิน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษทั  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีทา่นลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จุดหมายปลายทางตามท่ีทา่นตอ้งการ  

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึ ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได ้               

ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 
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