
 

FTT2410 ทวัรญ์ีปุ่่ น TOKYO หลงรกันิกโกห้ลากส ี5D3N 

 
 

 
 



 

บินด้วยสายการบินซิปแอร ์(ZG) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(BKK) 
ZG052 BKK(กรงุเทพ) - NRT(นาริตะ) 23.15 – 07.30+1 
ZG051 NRT(นาริตะ) - BKK(กรงุเทพ) 17.05 – 21.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 23 กโิลกรมั (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั ** 

 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                                                                                       (-/-/-) 
20.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน ZIPAIR (ZG) โดยมเีจา้หน้าที่ของ

บรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

  **กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน** 
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  
23.15  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบิน ZIPAIR(ZG) เที่ยวบินที่ 

ZG052  **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน**  
 

วนัท่ี 2 นาริตะ – วดัอาซากสุะ – ถนนนากามิเซะ – อิโช นามิกิ - ศาลเจ้าเมจิ – หมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะฮคัไค(-/L/D) 
07.30  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดั
หมายเวลา **  
น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม
ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จ้าแม่กวน   อิ
มทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ่งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 
ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย
อยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวดั ที่มชีื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวัวหิารที่
ประดษิฐานเจ้าแม่กวนอมิทองค า มชีื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของร้านค้า ขาย



 

ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได้
เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU 
บุฟเฟต์ป้ิงย่าง มีเน้ือสตัวใ์ห้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น หมู เน้ือววั ไก่ ไม่อัน้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มีเมนูอ่ืนๆ
เช่น ซูชิ ราเมง สลดั ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

เดนิเล่นชมใบไมเ้ปลีย่นส ีอโิช นามกิ(ิICHO NAMIKI) เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วของโตเกยีว เมอืงหลวงของ
ประเทศญี่ปุ่ น ทางเดนิเท้าที่มตี้นแปะก๊วย (GINKGO) ปลูกเรยีงกนัไว้อย่างสวยงามตลอดทัง้สองขา้งทาง บน
ถนนทีมุ่่งสูส่นามกฬีาซอฟตบ์อล รกับี ้เทนนิส ฯลฯ ทีม่คีวามยาวกว่า 300เมตร 



 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ (MEIJI SHRINE) เป็นศาลเจา้ทีค่นญี่ปุ่ นนิยมมาขอพรมากทีสุ่ดในช่วงวนัปีใหม่ 
ศาลเจา้แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทศิใหแ้ก่ดวงวญิญาณของสมเดจ็พระจกัพรรดเิมจ ิและสมเดจ็พระจกัพรรดินีโช
เก็ง ตัง้อยู่ในเขตชบิูย่า กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่ น ใกล้กบัสถานีฮาราจูกุ (HARAJUKU STATION) และอยู่ตดิ
กับสวนโยโยกิ (YOYOGI PARK) ความพิเศษของศาลเจ้าเมจิ คือพื้นที่โดยรอบที่มีขนาดใหญ่ถึง 700 ,000 
ตารางเมตร ประกอบไปดว้ยพรรณไมก้ว่า 365 ชนิด และมจี านวนต้นไมท้ัง้หมดกว่าหนึ่งแสนตน้ ใหบ้รรยากาศ

ร่มรื่นและสงบแมว้่าจะตัง้อยู่ในย่านธุรกจิของกรุงโตเกียว จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น ป่าในเมอืง จากความ
ศกัดิส์ทิธิแ์ละบรรยากาศทัง้หลายที่เต็มไปกลิ่นอายมนตร์ขลังจึงท าให้ ศาลเจ้าเมจิ มชีื่อเสยีงในการจดังาน
แต่งงานแบบชนิโตดัง้เดมิมากๆ เรยีกไดว้่าถ้ามาแลว้โชคดอีาจจะไดเ้หน็พธิกีารหรอืบ่าวสาวที่แต่งชุดแต่งงาน
สไตลญ์ีปุ่่ นแท้ๆ กเ็ป็นได ้(ไม่รวมค่าเข้าชมสวนและพิพิธภณัฑ)์ 



 

 
 น าท่านออกเดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ในบรเิวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยววิทิวทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสิูง
ตระหงา่น และสายน ้าบรสิุทธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟต์ขาปทูานได้ไม่อัน้  
ท่ีพกั FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซนธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้
แช่น ้าแร่ออนเซน ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิตดีขึ้น 



 

 
 

วนัท่ี 3 
ภเูขาไฟฟูจิชัน้ 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – อุโมงค์
ใบเมเป้ิล - ชินจกู ุ                                                                                         (B/L/-)                                                 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จกักันทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิึโอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาที่มคีวามสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาที่มชีื่อเสยีง
และเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาตไิด้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์
หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุก
ฤดกูาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่่านมา องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจ ิไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีที่
อากาศไม่เอื้ออ านวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีดู่แลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีที่
ไม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้ าระค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและววิ
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทบัใจ
เก็บไว้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื้อสนิค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสญัลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศไดอ้กีดว้ย 



 

 
  
 บนภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 นี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นที่

สกัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นทีส่ าหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงัชัน้ 5 
นี้ ถูกเรยีกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทีม่จีมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่าที่นี่
ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนกักว่า 375 กโิลกรมั ตกอยู่ทีพ่ ืน้ในสวน ซึง่ในสมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลอง
ยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นต้น จงึเป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ผู้คนต่างเคารพบูชา
และนิยมมาซือ้เครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นทีร่ะลกึ 

 



 

 น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ
และท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกิดแผ่นดินไหวที่
เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถ
หลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 
            น าท่านเดนิทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝัง่ทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่ นพดัถล่มในปี 1966 จน
ต่อมาอกี 40 ปีไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม
ศกึษาเรยีนรู้เกี่ยวกบัวฒันธรรม ลองและซื้อสนิคา้หตัถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมู่บา้น ประกอบด้วยบา้นกว่า 
20 หลงัคาเรอืน ที่ได้รบัการดดัแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พพิิธภณัฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลงัก็จะมี
ความเชี่ยวชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิที่ต่างกนั เช่น เครื่องปั้นดนิเผา ธูป และผ้าทอ หรอือาจเขา้ร่วมทดลองผลติ
กระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมี่โซบะด้วยตนเอง  ส่วนของพพิธิภณัฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ
(WATANABE HOUSE)ทีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัชวีติประจ าวนัของเกษตรกรทีเ่คยใชช้วีติอยู่ในแถบนี้ พพิธิภณัฑก์าร
กดัเซาะและการควบคุมตะกอน(EROSION AND SEDIMENT CONTROL MUSEUM) ทีอ่ธบิายถงึสาเหตุของ
การเกดิดนิถล่มทีท่ าลายหมู่บา้น และเทคนิคการใชป้้องกนัภยัพบิตับิา้นทีเ่หลอืจะเป็นอารต์แกลเลอรี ่แสดงงาน
ศิลปะท้องถิ่น ร้านผลิต และสตูดิโอถ่ายภาพบุคคล ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลองสวมชุดกิโมโนะ หรอืชุดเกราะ
ซามูไร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยงัมรี้านอาหารตัง้อยู่รอบๆหมู่บ้านอกีด้วย (**
รายการน้ีไม่รวมค่าเช่าชุดกโิมโน**) 



 

 
น าท่านเดนิทางชม โมมิจิ ไคโร หรือ อโุมงคใ์บเมเป้ิล เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นส ีฟูจ ิยอดฮติในบรเิวณทะเลสาบ 
KAWAGUCHIKO หรอื 1 ใน 5 ทะเลสาบทีอ่ยู่รอบภูเขาไฟฟูจ ิโมมจิ ิไคโร ตัง้อยู่บรเิวณชายฝัง่ทางตอนเหนือ
ของทะเลสาบ KAWAGUCHIKO เลยีบแม่น ้าสายเก่า ลกัษณะของสถานทีน่ี้จะเป็นทางเดนิยาวเลยีบทางแม่น ้าที่
มตีน้เมเป้ิลหรอืโมมจิ ิปลูกเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง พอถงึช่วงฤดใูบไมร้่วงปุ๊ บ ใบเมเป้ิลพวกนี้กจ็ะเปลีย่นเป็น
สสีม้ สแีดง และร่วงหล่นลงตามพืน้ ปกคลุมทางน ้าสายเก่า กลายเป็นสสีม้แดงไปทัว่บรเิวณทัง้ดา้นบนด้านล่าง 
เวลามองไปตามทางเดนิยาวกจ็ะมลีกัษณะเหมอืนกบัอุโมงค ์อย่างทีเ่รยีกกนัอกีชื่อว่า อุโมงคใ์บเมเป้ิล  

 



 

 น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ(SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสนิค้ามากมายและ 
เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรอืสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 
รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

 
ค า่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
    

วนัท่ี 4 นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซน็จิ – น ้าตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชก ุ– อิออนนาริตะ(B/L/-)                                                             
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ นิกโก้ (NIKKO) เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงมากในดา้นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจทีส่วยงามโดยเฉพาะช่วง
ใบไม้เปลี่ยนส ี ที่มคีวามสวยงามของวดัและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากUNESCO 

และยงัคงวฒันธรรมในแบบดัง้เดมิ เดนิทางผ่าน ถนนสายอิโระฮะซะกะ (IROHAZAKA) เป็นถนนเลนคู่ทีใ่ห้

เดนิรถทางเดยีวทัง้ขาขึน้และขาลง เสน้ทางวิง่เป็นทางคดเคีย้วไปมาเชื่อมระหว่างตวัเมอืงนิกโก ้และทะเลสาบ
ชเูซน็จ ิ(LAKE CHUZENJI) นบัรวมตลอดสายแลว้มทีางโคง้ทัง้หมดมากถงึ 48 โคง้ เป็นเสน้ทางขบัรถเทีย่วที่มี

ทศันียภาพสวยงามน่าประทบัใจเป็นอย่างมาก และยงัเป็นทีรู่จ้กัในฐานะจุดชมววิใบไมเ้ปลีย่นสทีี่งดงามแห่ง
หนึ่งในนิกโกอ้กีดว้ย ถนนสายน้ีไต่ระดบัขึน้ไปสงูถงึกว่า 500 เมตร ระหว่างทางเชญิ ท่านเพลนิตาและดื่มด ่ากบั
ธรรมชาตอินังดงามสลบักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ในแบบฉบบัของชาวบา้น  
น าท่านเดนิทางชมววิ ทะเลสาบชูเซน็จิ (LAKE CHUZENJI)  ซึ่งเกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟนันไท ท าให้
ลาวาไหลมาปิดทางเข้าออกของน ้าจากแม่น ้าไดวะ ท าให้เกิดเป็นทะเลสาบขึ้น  ให้ท่านชื่นชมทศันียภาพอนั
งดงามของทะเลสาบ แมกไมส้เีขยีวตดักบัฟ้าสคีรามและพืน้น ้าสฟ้ีาทีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจไม่รูล้มื  



 

 
 เดินทางไปชมความงามของ น ้าตกเคกอน (KEGON WATERFALL) น ้าตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศ

ญี่ปุ่ นมคีวามสูงเกอืบ 100 เมตร เป็นหนึ่งในสามของน ้าตกทีส่วยงามทีสุ่ดของญี่ปุ่ น  ผ่าน จุดชมวิว (ค่าทวัรไ์ม่
รวมค่าลฟิท์ประมาณ 550 เยน) ทีท่่านสามารถดื่มด ่ากบัภาพของน ้าตกแห่งนี้ไดอ้ย่างงดงามมาก พรอ้มสมัผสั
กบัสายน ้าที่เยน็ชื่นฉ ่า อสิระให้ท่านได้เลอืกหามุมเก็บภาพความงามที่ประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกชม
และซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ึน้ชื่อในเขตนี้ไดต้ามอธัยาศยัสมควรแก่เวลา 



 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตช์าบู ชาบ ู
 บุฟเฟตช์าบู ชาบ ูมีเน้ือสตัวใ์ห้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น หมู ไก่ ผกัสดๆ ของหวานให้บริการ 
 ผ่านชม สะพานแดงชินเคียว (SHINKYO BRIDGE) คอืสะพานศกัดิส์ทิธิ ์เป็นเหมอืนกบัประตูทีจ่ะพาเขา้สู่ศาล

เจ้าต่างๆในนิกโก้ สะพานชินเคยีวนัน้สร้างในปี 1636 และเป็นหนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่ น ความ
สวยงามของสะพานชินเคียวนัน้จะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมต้นเดือน
พฤศจกิายนเมื่อใบไมต้่างๆ เปลีย่นเป็นสแีดง สสีม้ สเีหลอืง สลบักนัไปแต่งแต้มใหส้ะพานแห่ งนี้งดงามราวกบั
ภาพวาด นอกจากนี้สะพานชินเคียวยงัได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีก (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าเข้าชม
ประมาณ 300 เยน) 



 

 
 เดนิทางสูบ่รเิวณโซนมรดกโลก อสิระใหท้่านเดนิทางชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ศาลเจ้านิกโกโทโชก ู(NIKKO 

TOSHO-GU SHRINE) เป็นศาลเจา้เก่าแก่มปีระวตัศิาสตรย์าวนานและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็น
ศาลเจ้าประจ าตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดงัในอดตี และยงัเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อเิอยะสุ โชกุนผู้พลกิผนั
ชะตาชวีติของชาวญี่ปุ่ น เอกลกัษณ์ของศาลเจา้แห่งนี้อยู่ทีส่ถาปัตยกรรมระดบัสมบตัขิองชาตซิึง่ใชเ้ทคนิคด้านฮ
วงจุย้ประกอบการก่อสรา้ง จนไดช้ื่อว่าเป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรื่องโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจา้แห่งนี้กค็อื ประตู
โยเมมง (YOMEI-MON GATE) แสนสวยทีเ่พิง่เสรจ็สิน้การบูรณะปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ไปในปีนี้ รปูแกะสลกัหลาก
สสีนับนบานประตูนัน้สวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (TOZAI-KAIRO CORRIDOR) ทางฝัง่
ซา้ยและขวาของประตู ซึง่ประดบัดว้ยรูปแกะสลกันกและดอกไม้มากมาย และยงัจะไดเ้หน็รูปแกะสลกัลงิสามตวั
มิซะรุ (MIZARU) (THE THREE WISE MONKEYS) ที่สื่อถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอน
หลบัเนะมุรเินะโกะ (NEMURI-NEKO) (SLEEPING CAT) อกีดว้ย ท่านสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกุได ้   
(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ 1,300 เยน)  



 

 
น าท่านเดนิทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล ์(AEON NARITA MALL) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มี
รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยงั
มรี้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE 
และซุปเปอร์มารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสยีภาษีสนิค้าส าหรบันักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิส่วน
ร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจาก
หา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์HUMAX CINEMA เปิดใหบ้รกิาร 

ค า่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 5 
วดันาริตะซนั ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซนัโดะ – เมืองเก่าซาวาระ - ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท - นาริ
ตะ – กรงุเทพ (สุวรรณภมิู)                                                                                                         (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                                                      

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทุกท่านสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวดัในพระพุทธศาสนาทีต่ ัง้อยู่
ในเมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะทีว่ดัแห่งนี้มรีปูเคารพขององคฟุ์โดเมยีวโอ ทีม่ชีื่อเรยีกขานกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณว่า 
"นารติะฟุโด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอืเป็นหน่ึงในศาสนสถานส าคญัทีเ่ป็นศูนยก์ลางความศรทัธาต่อ
องคฟุ์โดเมยีวโอ 



 

 
จากนัน้อิสระเดินเล่น นาริตะโอโมเตซนัโดะ ถนนช้อปป้ิงสวยงามที่น าไปสู่วดันารติะซงัชินโชจิ ถนนเส้นนี้
เหมาะส าหรบัเดนิเล่นและซื้อของทานเล่นและของทีร่ะลกึพืน้เมอืงก่อนเขา้ชมวดั หรอืทานอาหารในรา้นจ านวน
มากทีข่ายปลาไหลสดๆ ย่างบารบ์คีวิแสนอร่อย 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเก่าซาวาระ (SAWARA OLD TOWN) เมอืงทีข่ึน้ชื่อว่าเป็น ลติเติล้เอโดะ แห่งชบิะ เป็น
เมอืงเลก็ๆตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงนารติะ ซึ่งเคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอ
โดะ(1603-1867)ซึ่งเป็นเขตพื้นทีท่ี่ยงัคงหลงเหลอืร้านคา้และสภาพของอาคารบ้านเรอืนทีต่ ัง้เรยีงรายมาตัง้แต่
สมยัโบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมอืนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ด้วยความร่วมมอืของคนในท้องถิน่ อสิระให้ท่าน
สมัผสัเมอืงเก่าดัง้เดมิของญีปุ่่ น รา้นคา้ต่างๆ และคลงัสนิคา้จากสมยัเอโดะ 

 
เท่ียง อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

น าท่านช้อปป้ิง ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท (SHISUI PREMIUM OUTLETS) เป็นเอาท์เลทอกีหนึ่งที่ ที่ขาช้อป
ต้องแวะก่อนเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ โดยชิซุย เป็นหนึ่งสาขาในพรีเมียมเอาท์เลทเครือ มิซุบิชิ 
(MITSUBISHI) เช่นเดยีวกบั รงิกุ พรเีมยีม เอาทเ์ลท ทีอ่ยู่ใกลส้นามบนิคนัไซ โอซากา้ และโกะเทม็บะ พรเีมยีม 
เอาท์เลท อยู่ทีโ่กะเทม็บะ ทีช่ซิูย พรเีมยีม เอาท์เลท มรีา้นคา้ดงัมากกว่า 180 แบรนด์ ใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปไม่ว่าจะ



 

แบรนด์ญี่ปุ่ น หรอืแบรนด์สญัชาตอิื่น กม็หีลากหลายใหเ้ลอืกชอ้ปไดอ้ย่างสบายใจในราคาเอาท์เลท ทีไ่ม่ต้องงอ้
รอช่วงลดราคา และไ ม่ต้องบวกภาษี  ไ ม่ว่ าจะ GUESS, COACH, BILLABONG, LACOSTE, LEVI’S, 
MICHAEL KORS, NIKE บอกเลยว่าแบรนดเ์นมเหล่านี้ แค่ยกตวัอย่างเท่านัน้ เพราะทีจ่รงิยงัมอีกีเยอะมาก 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

17.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ZIPAIR (ZG) เที่ยวบนิที่ 
ZG051 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน**  

21.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
ทางบริษัท จ าเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าบางช่วงของการเดินทาง ใบไม้อาจจะเปล่ียนสีมากน้อยต่างกัน 
เน่ืองจากสภาพอากาศ และเน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึงกฎหมาย
ของประเทศญ่ีปุ่ น รถบสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

01-05 พฤศจิกายน 65 41,999 6,500 

02-06 พฤศจิกายน 65 42,999 6,500 

04-08 พฤศจิกายน 65 42,999 6,500 

08-12 พฤศจิกายน 65 41,999 6,500 

09-13 พฤศจิกายน 65 42,999 6,500 

11-15 พฤศจิกายน 65 42,999 6,500 

15-19 พฤศจิกายน 65 41,999 6,500 

16-20 พฤศจิกายน 65 42,999 6,500 

18-22 พฤศจิกายน 65 42,999 6,500 

22-26 พฤศจิกายน 65 41,999 6,500 



 

 
การเข้าประเทศญ่ีปุ่ นแนะน าให้มีการท าประกันการเดินทาง โดยรายการน้ีไม่รวมประกันการเดินทางท่ี
ครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 ท่านสามารถติดต่อเพื่อชื้อประกนัได้ในราคาเร่ิมต้น 225 บาท 
(แผน EASY VISA) ประกนัคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจาก
อุบติัเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอ่ืนๆ 
(เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ รายการน้ีไม่รวมประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษา
โควิด-19 
 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสรมิเตยีง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  
 

23-27 พฤศจิกายน 65 42,999 6,500 

25-29 พฤศจิกายน 65 42,999 6,500 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 65 41,999 6,500 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 65 42,999 6,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 22,000 บาท 
ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 



 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

- ค่าวีซ่า (ในกรณีท่ีมีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทัจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท) 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 



 

- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษนี ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลูกคา้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอรม์ทีท่างญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจ
และใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยืนยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 22,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทนัทีหลงัจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

https://bit.ly/3NVFrkV


 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่ว่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

-  พเีรยีดน้ีเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จะตอ้งมกีารจองตัว๋ทนัท ีโปรดใหเ้อกสารทนัทหีลงัจากมดัจ า 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง

กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 40 วนั* กรณียื่นวซี่าไม่ผ่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร
ยื่นวซี่าและจดัเตรยีมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซี่า ค่าตัว๋เครื่องบนิ เป็น
ตน้ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ กรณียื่นวซี่าไม่ผ่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวซี่าและ
จดัเตรยีมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใชจ่้ายอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซี่า ค่าตัว๋เครื่องบนิ เป็นตน้ 

- ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ช าระแล้วทัง้หมด กรณียื่นวซี่าไม่ผ่าน 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายทัง้หมด   

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื
การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบิน บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดินทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  



 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่
จ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


