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NT211
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ฟจู ินกิโก ้5 วัน 4 คนื (XJ) [ปีใหม]่
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 4 คนื ,

TOYOKO INN NARITA HOTEL  , FUJIBOU HOTEL

วดัอาซากุสะ - ถนนากามเิสะ - ภูเขาไฟฟจู ิชนัท ี5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - สวนโอชโินะ ฮกไค
ศาลเจา้นกิโกฟตุะระซงั - ทะเลสาบชูเซ็นจโิกะ - ออิอน นารติะ มอลล ์- วดันารติะซนั ชนิโชจ ิ

อสิระทอ่งเทยีวเต็มวนั ชอ้ปปิง หรอืเลอืกซอืทวัรด์สินยีแ์ลนด ์- ยา่นชนิจูก

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - สนามบนินารติะ - วดัอาซากุสะ - ถนนากามเิสะ

02.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชนั 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ แอรเ์อเชยี
เอ็กซ ์(XJ) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร
(แนะนําใหโ้หลดของทไีม่จําเป็นลงใตท้อ้งเครือง)
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก
30 นาที

04.55 น.
บนิลัดฟ้าสู ่ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ602 (ไม่มอีาหารบรกิารบนเครือง)



13.10 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากนําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร
และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากูซะ (Sensoji Temple) เป็นวัดพทุธในย่านอาซากซูะ แขวงไทโต โตเกยีว
เป็นวัดทเีกา่แกแ่ละมคีวามสําคัญทสีดุแหง่หนงึในโตเกยีว สถานทดัีงเดมิถูกระเบดิเผาทําลายไปเกอืบหมดในชว่งสงครามโลกครังท ี2
ตัววัดปัจจบัุนถูกสรา้งขนึใหม่ทังหมด แรกเรมิเคยเป็นวัดในสายเท็นได ตอ่มาไดแ้ยกเป็นอสิระหลังสงครามโลกครังทสีอง
บรเิวณตดิกับวัดเป็นทตัีงของศาลเจา้อาซากซูะ ซงึเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ทางเขา้ของวัด จะมปีระต ูคามนิาร ิหรือประตอัูสนี
โดยบนคานจะมแีขวนโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่

จากนันนําทา่นสู ่ถนนนากามเิสะ (Nakamise) หรือทหีลายๆคนรูจั้กกันวา่ “ถนนชอ้ปปิงนากามเิสะ” สามารถเดนิจากวัดอาซากซูะได ้
ทําใหค้นทมีาไหวพ้ระทวัีดตอ้งแวะมาชอ้ปปิงทถีนนแหง่นีดว้ย จงึทําใหถ้นนเสน้นีเป็นถนนเสน้ทคีกึคักเกอืบตลอดเวลา
ตัวถนนจะมคีวามยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร มรีา้นขายกนิกับของทรีะลกึ ไม่วา่จะเป็นชดุยูกาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเคยีวหลากหลายชนดิ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัยามานาชิ

ค่าํ
รับประทานอาหาค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ บุฟเฟตข์าปู

ทพีกั
FUJI SAN GARDEN ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับ การแช่ออนเซ็นธรรมชาต ิซงึชาวญปีุ่ นมคีวามเชอืวา่หากไดแ้ชน่ ้าํแร่ออนเซ็น ธรรมชาตนีิแลว้
จะทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี2
ภเูขาไฟฟจู ิ- ภเูขาไฟฟจู ิชนัท ี5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - สวนโอชโินะ ฮกไค - ยา่นชนิจกูุ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิทมีคีวามสงูเหนือจากระดับน ้าํทะเล 3776 เมตร ภเูขาไฟทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลก ในเรืองความสวยงาม
และเป็นสญัลักษณ์หนงึของญปีุ่ น

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิชนัท ี5 (หมายเหต ุ: ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธไิม่ขนึ กรณีทไีม่สามารถขนึได ้เมอือากาศไม่เออือํานวย หรือ
ทางขนึปิด โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการชดเชยเงนิคนืไม่วา่กรณีใดๆ
เพราะทางบรษัิทไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยทังหมดในลักษณะของการเหมาจา่ยเรียบรอ้ยแลว้) ประมาณจดุกงึกลางของเสน้ทางโยชดิะ โดยเสน้ทางโยชดิะ
นันเป็นทรีูก้ันวา่เป็นเสน้ทางหลักสําหรับการเดนิทางไปยัง ศาลเจา้โคมติาเคะ อยู่แถวๆบรเิวณฐานของภเูขาไฟฟจูิ

นําทา่นเดนิทางชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Earthquake Museum) ตังอยู่ทเีมอืงโกเบ
ภายในจังหวัดเฮยีวโงะนับวา่เป็นพพิธิภัณฑท์อ้งถนิทนํีาเสนอเกยีวกับการแผน่ดนิไหวทเีคยเกดิขนึในเมอืงนี
ภายในพพิธิภัณฑยั์งมโีรงละครทฉีายภาพการทําลายลา้งของแผน่ดนิไหว และภาพยนตรส์ารคดเีกยีวกับขันตอนการกูภั้ย
และหอ้งเกมทใีชเ้ทคโนโลยีใหเ้ราฝึกป้องกันตัวจากภัยพบัิติ
โดยจะเป็นพพิธิภัณฑท์จีะมกีารจัดขนึเพอืเป็นอนุสรณ์สถานรําลกึถงึเหตกุารณ์เมอืวันท ี17 มกราคม 1995 เปิดขนึตังแตปี่ ค.ศ.2002
ใหค้วามรูแ้กผู่เ้ขา้ชมเกยีวกับการเกดิแผน่ดนิไหว วธิกีารเตรียมตัวเมอืเกดิแผน่ดนิไหว
เรียกไดว้า่เป็นพพิธิภัณฑท์ใีหค้วามรูเ้กยีวกับแผน่ดนิไหวไดอ้ย่างดี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนโอชโินะฮกัไค เป็นจดุชมววิภเูขาไฟฟจู ิ(Mt.Fuji) ทตัีงอยู่รมิฝังทะเลสาบคาวากจุโิกะ
ในวันทอีากาศแจม่ใสจะเป็นจดุชมววิทสีามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดเ้กอืบทังลกูทสีวยงามมาก

จากนันนําทา่นไปสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงแบบญปีุ่ น
ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย จากนันนําทา่นเดนิทางกลับกรุงโตเกยีว

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกูุ แหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชนั



เทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนงึของนครโตเกยีวในปัจจบัุน ใหท้า่นเลอืกชมและซอืสนิคา้มากมาย

ค่าํ
**อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ทพีกั
TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
นกิโก ้- ศาลเจา้นกิโกฟตุะระซงั - ทะเลสาบชูเซ็นจโิกะ - ออิอน นารติะ มอลล์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้อยู่ทางภาคเหนือของกรุงโตเกยีว ความสําคัญทางประวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,200 ปี
เป็นทตัีงของสสุานของโชกนุโทะกงุะวะ อเิอะยะซ ุกับโทะกงุะวะ อเิอะมสิ ึโดดเดน่ทังดา้นทวิทัศน ์สถาปัตยกรรม
หนงึในแหลง่ทอ่งเทยีวทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของญปีุ่ น (ใชเ้วลาประมาณ 2.5-3 ชวัโมง) 

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารญปีุ่ น

บา่ย
นําทา่นเขา้นมัสการ ศาลเจา้ฟตูะระซงั หนงึในมรดกโลกของเมอืงนกิโก ้ทรงคณุคา่ดว้ยอายุกวา่พันปี
โดยสรา้งขนึเพอือุทศิแดเ่ทพอันศักดสิทิธขิองภเูขาทังสามแหง่เมอืงนกิโก ้
นอกจากศาลเจา้แหง่นีจะขนึชอืในเรืองของการขอพรเกยีวกับความรักแลว้ ยังขันชอืในเรืองของบรรยากาศดว้ย
รอบๆตัววัดจะรายรอ้มไปดว้ยตน้สนขนาดใหญ่ ในแตล่ะฤดใูบไมก็้จะผลัดสเีป็นสตีา่ง  ๆทังเขยีว สแีดง สเีหลอืง
ผสานกับววิทวิทัศนจ์ากเทอืกเขาทลีอ้มรอบ ทําใหบ้รรยากาศน่าตนืตา ตนืใจ ยงิขนึ

จากนันนําทา่น สมัผัสบรรยกาศใบไมเ้ปลยีนส ีณ ทะเลสาบชูเซ็นจโิกะ
ทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในจังหวัดโทะชงิทิถีูกลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตทิสีวยงาม เกดิจากการระเบดิเมอืประมาณ 20,000 ปีกอ่น ณ
บรเิวณชายฝังชเูซนจโิก รมิทะเลสาบสามารถเพลดิเพลนิไดต้ลอดสฤีดกูาล ในฤดใูบไมแ้ดงนันสามารถมองเห็นววิทวิทัศนอั์นสวยงาม

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงนารติะ

เดนิทางสู ่ออิอน นารติะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทนียิมในหมู่นักทอ่งเทยีวชาวตา่งชาติ
เนืองจากตังอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบททัีนสมัยสไตลญ์ปีุ่ น มรีา้นคา้ทหีลากหลายมากกวา่ 150
รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชนั อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนียังมรีา้นเสอืผา้แฟชนัมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop , Sanrio
store , Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซงึบางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษีสนิคา้สําหรับนักทอ่งเทยีวชาวตา่งชาติ
สว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหาร เปิดใหบ้รกิาร

ค่าํ
**อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ทพีกั
TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระทอ่งเทยีวเต็มวนั ชอ้ปปิง หรอืเลอืกซอืทวัรด์สินยีแ์ลนด์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

มอบอสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง หรอืเดนิทางสูส่ถานททีอ่งเทยีวอนืๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง 
** การเดนิทางในวันอสิระ ไม่มไีกดแ์ละรถบัสใหบ้รกิาร
หากทา่นใดตอ้งการเชา่รถหรือไกดส์ว่นตัวสามารถแจง้ความประสงคก์ับเอเย่นตท์ทีา่นทําการจอง **
อาทิ

- ถนนฮาราจกุุ และเมจ ิจนิกุ ตบทา้ยดว้ย ถนนชบิูยา่ แหลง่ชอ้ปปิงชอืดังของกรุงโตเกยีว
มอบเวลาใหท้า่นอสิระเลอืกซอืสนิคา้มากมาย เชน่ สนิคา้อเิลคทรอนคิส ์กลอ้งถ่ายรูป นาฬกิาชอืดัง CASIO SEIKO รา้น BIG CAMERA



หรือ SAKURAYA เสอืผา้ เครืองใช ้ภายใตแ้บรนด ์Muji กระเป๋า หรือ รองเทา้แฟชนั เครืองสําอางชอืดังของญปีุ่ น SHISHEDO KANEBO
SKII ฯลฯ

- สวนจโิดรงิะฟจู ิ(Chidori-ga-fuchi) เป็นสวนทตัีงอยู่ระหวา่งทางระบายน ้าํ 2 สาย
อยู่ใกลก้ับพระราชวังอมิพเีรียลทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ
มชีอืเสยีงมากเรืองการชมซากรุะเพราะจะเห็นภาพตน้ซากรุะมากมายของสวนเรียงรายไปตามทางน ้าํ
จงึเป็นอกีหนงึจดุชมซากรุะสวนทมีผีูเ้ขา้ชมมากทสีดุของโตเกยีวโดยจะมทีางเดนิเรียบทางระบายน ้าํและตน้ซากรุะยาวประมาณ 700 เมตร
ทําใหเ้กดิเป็นอุโมงคต์น้ซากรุะ และในชว่งกลางคนืของฤดชูมซากรุะจะมกีารเปิดไฟสอ่งตามตน้ซากรุะดว้ย
ทําใหส้วยงามทังกลางวันและกลางคนื จนมผีูม้าเยือนทสีวนแหง่นีแตล่ะปีมากกวา่ 1 ลา้นคน

- เลอืกซอืบตัรเขา้สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์(ไม่รวมคา่เดนิทางและบัตรเขา้สวนสนุก)
ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญปีุ่ นซงึเป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทสีรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขนึในปี
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกับเครืองเลน่นานาชนดิ (ไม่จํากัดจํานวนการเลน่ )
ผจญภัยในดนิแดนตา่ง  ๆใหท้า่นเลน่เครืองเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรืองดัง Toy Story
ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted Mantion
สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year
ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจา่ยเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทังยังจะไดส้มัผัสกับตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย์
อย่าง มกิกเีมา้ส ์มนินีเมา้ส ์พรอ้มผองเพอืนการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจา่ยซอืของทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด์

การเดนิทางจากสนามบนินารติะ สู ่โตเกยีว

1. จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นืองดว้ยจะตอ้งเรมิตัง แต ่9.00 น. เป็นตน้ไป
เพราะเนืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทมีลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ
เป็นจํานวนมากซงึอาจจะทําใหข้นึรถบัสไม่ครบตามจํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด

2. รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทวีงิจากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใชค้วาม เร็วในการวงิ 160 ก.ม./ชม.
โดยคา่ตัวจะอยู่ทเีทยีวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาทใีหบ้รกิาร 7.28 - 18.20 น.
เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง

3. รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR
ถอืวา่เป็นรถไฟทรีาคาคอ่นขา้งสงูนดินงึแตตั่วรถไฟจะเป็นแบบระบทุนัีงบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัววา่ขนึไปแลว้เราจะไม่มทีนัีงเบาะสามารถหมุนเขา้
หากันไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตัวรถไฟจะอยู่ทรีาคาเทยีวละ 3,190 เยน/ทา่น โดยเวลาทรีถไฟใหบ้รกิารตังแตเ่วลา 7.44 - 19.42 น
เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง

4. Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบัสนีจะจํากัดจํานวนผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู่ 35 -
40 ทา่นตอ่เทยีวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80 - 100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทยีว เวลาทใีหบ้รกิาร 5.55 - 17.30 น
ถา้เด็กอายุตํากวา่ 12 จะเสยีครงึราคา

5. Taxi ในสว่นของรถแท็กซนีีคา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทพัีกย่านนารติะจะอยู่ทรีาคา 20,000-25,000 เยน
(โดยราคานีจะไม่รวมคา่ทางดว่น)

***อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ค่าํ
TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
วดันารติะซนั ชนิโชจ ิ- สนามบนินารติะ - กรุงเทพ (ดอนเมอืง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดประจําเมอืงนารติะ ตังอยู่บนเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ
มปีระวัตวิา่กอ่ตังในปี 940 ซงึรวมๆแลว้ถอืวา่อยู่มายาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคารไม่ใชข่องดังเดมิจากพันปีกอ่น
ตัวอาคารแมจ้ะถูกบรูณะและสรา้งใหม่มาหลายครังแลว้แตก็่สวยงามมากๆและไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญปีุ่ น 

11.00 น.
สมควรเวลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ



13.55 น.
เดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) เทยีวบนิท ีXJ 603 (ไม่มอีาหารบรกิารบนเครือง) 

19.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี24 กันยายน 2562 เวลา 16:22 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 ก.ก.ตอ่ท่าน และ ถอืขนึเครอืงบนิไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาล กรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก.

• คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,800 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (ชําระทสีนามบนิในวันเดนิทาง)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด 15 วันกอ่นการเดนิทาง มเิช่นนันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน
และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่ธรรมเนยีมวซีา่
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทัวร ์50%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ



ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 34 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 4,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 3,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,500 บาท ,
กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท

• ในกรณทีทีางประเทศญปีุ่ นระงับการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิในกรณตีอ้งทําเรอืงยนืขอวซีา่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนื ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน
การคา้ประเวณ ีการคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ยและอนืๆ ทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมาย
ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใดๆกบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมดทุกกรณี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ
หากเกดิการสญูหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ



• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่บรกิารเพมิเตมิ ในกรณทีผีูเ้ดนิทาง เป็นชาวตา่งชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนักบวช จะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 2,000
บาทตอ่ท่าน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืหนังสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี ้าํเงนิและสแีดง) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวรห์ากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ -
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ
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