
 

 
 

 
 

 
 

 NRT01 TR TOKYO DREAM DESTINATION 



 

 
 

 

บินด้วยสายการบิน SCOOT (TR) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 

TR 868 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 00.45 – 09.05 

TR 869 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 10.05 – 15.00 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                              (-/-/-) 
21.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 

ชั น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 6 สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

อ้านวยความสะดวกตลอดขั นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออก

เดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 

หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

                          

วันที่ 2      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะ  เอาท์เล็ท      
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน !! และ อาบน้้าแร่ ออนเซ็น !!)    (-/L/D) 

00.45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868   

** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 

09.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 

ชั่วโมง) หลังผ่านขั นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU      

 



 

 
 

 

น้าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค้า ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความ

ศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมท

องค้าที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั งปี 

ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อย

อยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค้ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่

ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค้า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นที่ตั งของร้านค้า ขาย

ของที่ระลึกพื นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่าน

ได้เลือกซื อเป็นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์

มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที่ริมแม่น ้าสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี” 

 

  น้าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อใน

ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื น

พิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มท้าให้เกิดน ้าซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในบ่อแต่ละบ่อใส

สะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี ได้รับ การคัด เลื อกเป็น  1ใน100 

อันดับแหล่งน ้าจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื อสินค้าพื นเมืองต่างๆ และสินค้า 

 



 

 
 

 

  เกษตรกรรมที่ชาวบ้านน้ามาขายระหว่างทางได้  ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และ

อ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

น้าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์

เนมทั ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ 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 KIDSเป็นต้น 



 

 
 

 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน 

พักที ่  HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   

จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่

น้้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะท้าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิต

ดีขึ้น 

  

 
วันที่ 3         ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงเมเปิ้ล  –  ชินจุกุ                     (B/L/-)                                                     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   น้าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตั งอยู่

ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียง

และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุก

ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ นทะเบียนเป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย  

  น้าท่านเดินทางขึ นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ น ในกรณีที่อากาศไม่เอื ออ้านวย หรือ 

ทางขึ นปิด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ นจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่านั น กรณีที่ไม่สามารถขึ นได้ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดในลักษณะ

ของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั น 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและ

วิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ

ประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื อสินค้าของที่ระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน 



 

 
 

 

  หลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั น 5 นี  ยังเป็นที่ตั งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake 

Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั งยังเป็นที่ส้าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ 

โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจิซังชั น 5 นี  ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูก

แดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี มีสมบัติของ

ท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน ้าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ที่พื นในสวน ซึ่ง

ในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าท้าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื อเครื่องรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก 

  น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จ้าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และ

ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ้าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ น

ในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้นี  ให้ท่านอิสระเลือกซื อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 



 

 
 

 

น้าท่านเดินทางชม อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ 

ซึ่งมีต้นเมเปิ้ลอยู่ทั ง 2 ฝั่งของคลองน ้าที่เปลี่ยนสีทั งสีส้มและสีแดง ใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่คลองน ้า ท้า

ให้ทั งด้านบนและด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิ้ล จึงดูเหมือนกับเป็นอุโมงค์ใบเมเปิ้ลที่สวยงามมาก 

** ซึ่งโดยปกติอุโมงค์ใบเมเปิ้ลจะเริ่มบานในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ปลายพฤศจิกายนของทุกปี (ขึ นอยู่กับ

สภาพอากาศ) **  

***ในกรณีที่อุโมงค์ใบเมเปิ้ลร่วงหมดหรือไม่มีให้ชมแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น้าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคิ

ตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน (Fujisan Kitaguchi Sengen) ศาลเจ้าแห่งนี เป็นศาลเจ้าที่นักปีนเขาให้ความเคารพ

อย่างมาก ผู้ที่จะปีนขึ นไปยังฟูจิซัง จะมากราบไหว้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าแห่งนี  บางคนก็น้ารองเท้าฟาง

มาแขวนไว้เพื่อเป็นเคล็ดก่อนขึ นเขา จุดประสงค์ก็คือเพ่ือให้เดินทางปลอดภัย *** 

 

น้าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย

และ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 

รองเท้า เสื อผ้า แบรนด์เนม เสื อผ้าแฟชั่นส้าหรับวัยรุ่น เครื่องส้าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็ น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก 



 

 
 

 

 

ค่้า  อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 4 
    นาริตะ – นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้้าตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ  – อิออน นาริตะ 

    มอลล์ – นาริตะ                                                                                                     (B/L/-) 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ นิกโก้ Nikko เมืองที่มีชื่อเสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามโดยเฉพาะช่วง

ใบไม้เปลี่ยนสี  ที่มีความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากUNESCO 

และยังคงวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิม เดินทางผ่าน ถนนสายอิโระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคู่ที่ให้เดินรถ

ทางเดียวทั งขาขึ นและขาลง เส้นทางวิ่งเป็นทางคดเคี ยวไปมาเชื่อมระหว่างตัวเมืองนิกโก และทะเลสาบชูเซ็นจิ 

(Lake Chuzenji) นับรวมตลอดสายแล้วมีทางโค้งทั งหมดมากถึง 48 โค้ง เป็นเส้นทางขับรถเที่ยวที่มีทัศนีภาพ

สวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่รู้จักในฐานะจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามแห่งหนึ่งในนิกโก้

อีกด้วย ถนนสายนี ไต่ระดับขึ นไปสูงถึงกว่า 500 เมตร ระหว่างทางเชิญ ท่านเพลินตาและดื่มด่้ากับธรรมชาติอัน

งดงามสลับกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับของชาวบ้าน  

 



 

 
 

 

น้าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบชูเซ็นจิ Lake Chuzenji  ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนันไท ท้าให้ลาวาไหล

มาปิดทางเข้าออกของน ้าจากแม่น ้าไดวะ ท้าให้เกิดเป็นทะเลสาบขึ น  ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของ

ทะเลสาบ แมกไม้สีเขียวตัดกับฟ้าสีครามและพื นน ้าสีฟ้าที่จะท้าให้ท่านประทับใจไม่รู้ลืม  

 

 เดินทางไปชมความงามของ น้้าตกเคกอน Kegon Waterfall น ้าตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่นมี

ความสูงเกือบ 100 เมตร เป็นหนึ่งในสามของน ้าตกท่ีสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น   

 ผ่าน จุดชมวิว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์ประมาณ 550 เยน) ที่ท่านสามารถดื่มด่้ากับภาพของน ้าตกแห่งนี ได้อย่าง

งดงามมาก พร้อมสัมผัสกับสายน ้าที่เย็นชื่นฉ่้า อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมเก็บภาพความงามที่ประทับใจตาม

อัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซื อสินค้าพื นเมืองที่ขึ นชื่อในเขตนี ได้ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา 



 

 
 

 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  ผ่านชม สะพานแดงชินเคียว Shinkyo Bridge คือสะพานศักดิ์สิทธิ์ เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้า

ต่างๆในนิกโก้ สะพานชินเคียวนั นสร้างในปี 1636 และเป็นหนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น ความสวยงาม

ของสะพานชินเคียวนั นจะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อ

ใบไม้ต่างๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สลับกันไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนี งดงามราวกับภาพวาด 

นอกจากนี สะพานชินเคียวยังได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีก  

  

 เดินทางสู่บริเวณโซนมรดกโลก อิสระให้ท่านเดินทางชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจ้านิกโกโทโชกู (Nikko 

Tosho-gu Shrine) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็น

ศาลเจ้าประจ้าตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผู้พลิกผัน

ชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น เอกลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี อยู่ที่สถาปัตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ่งใช้เทคนิคด้านฮ

วงจุ้ยประกอบการก่อสร้าง จนได้ชื่อว่าเป็นจุดเสริมดวงชะตาเรื่องโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี ก็คือ ประตู

โยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยที่เพ่ิงเสร็จสิ นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั งใหญ่ไปในปีนี  รูปแกะสลักหลาก

สีสันบนบานประตูนั นสวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝั่งซ้ายและ

ขวาของประตู ซึ่งประดับด้วยรูปแกะสลักนกและดอกไม้มากมาย และยังจะได้เห็นรูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ 

(Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ที่สื่อถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ  



 

 
 

 

 (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) อีกด้วย ท่านสามารถเข้าชมภายในศาลเจ้าโทโชกุได้    (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า

ชมประมาณ 1,300 เยน)  

 

น้าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ เนื่องจากตั งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มี

ร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ้าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี 

ยังมีร้านเสื อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และ

ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วน

ร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจ้าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไ ปจาก

ห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ 

ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก        

  ค่้า  อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

 



 

 
 

 

วันที่ 5    สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)                                                                   (B/-/-) 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00น.     น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

10.05น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่  
TR869  ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

15.00น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ้าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท 

ทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

09 – 13 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

10 – 14 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

11 – 15 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

19 – 23 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

20 – 24 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 



 

 
 

21 – 25 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

22 – 26 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

23 – 27 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

24 – 28 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

25 – 29 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

26 – 30 ตุลาคม 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

27 – 31 ตุลาคม 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

28 ตค. – 01 พย. 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

29 ตค. – 02 พย. 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

30 ตค. – 03 พย. 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

31 ตค. – 04 พย. 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

01 – 05 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

02 – 06 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

03 – 07 พฤศจิกายน 62 20,989 20,989 20,989 6,000 13,900 

05 – 09 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

06 – 10 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

07 – 11 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

08 – 12 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

09 – 13 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 



 

 
 

10 – 14 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

12 – 16 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

13 – 17 พฤศจิกายน 62  23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

14 – 18 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

15 – 19 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

16 – 20 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

17 – 21 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

19 – 23 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

20 – 24 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

21 – 25 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

22 – 26 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

23 – 27 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

24 – 28 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

26 – 30 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

27 พย. – 01 ธค. 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

28 พย. – 02 ธค. 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

29 พย. – 03 ธค. 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

30 พย. – 04 ธค. 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

 
 



 

 
 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 

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

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นก่อนออกเดินทางท่ีสนามบิน ** 

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่จ้าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า 

โดยสามารถพ้านักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครั้ง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 

บาท)  

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

  อัตราค่าบริการระบุ 

2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน SCOOT อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง

เครื่องบิน โดยมีน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ น แต่

ทั งนี เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 



 

 
 

 

4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป  

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

7. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

8. ค่าเบี ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

5. ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 

1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี  กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 

หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจอง 

 

 



 

 
 

เข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่ง

ราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

2. กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่

สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
2. ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 
3. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
4. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั งหมดทั งนี  ทางบริษัท

จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
ส้ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ทั งนี ขึ นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณา

สอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการ

ต่างๆ ที่เกิดขึ นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั งแรก ตามจ้านวนครั งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

เงื่อนไขส้าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

1. คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ นต่้า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 

หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือให้ทุ กท่าน

เดินทางตามความประสงค์ต่อไป 

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ง ทั งนี  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุก

ครั งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

 



 

 
 

3. กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี

ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง

น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นใดๆทั งสิ น   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

4. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงิน

กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

5. กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ

เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี  เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน 

ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

6. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพัก

เดี่ยวตามท่ีระบุ 

7. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

8. การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน ้าใจ

เล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

9. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดิน 

 

 



 

 
 

บนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี ทางบริษัทจะค้านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั งนี  เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง

เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั งหมดแล้ว 

12. กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

13. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของ

ท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุด

ออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่าน

ตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ

ท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท้า

หนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั งนี 

ขึ นอยู่กับกระบวนการและขั นตอนของแต่ละคณะ 

14. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง

ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  
 

 

 



 

 
 

15. ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้า

ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

16. กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั งสิ น 

17. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

18. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆทั งสิ นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น 

19. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

20. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่

ท่านต้องการ  

21. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


