
 

 

รหัสทัวร JWT1903982 
ทัวรญี่ปุ�น เกียวโต ทาคายามา โตเกียว 6 วัน 4 คืน (XW) 
เที่ยวชมหมูบานชิราคาวาโกะ เมืองเกาทาคายามา 
ชมเทศกาลไฟ Nabana no sato Winter Illumination 
สนุกสนาน ณ ลานสกี ฟูจิเท็น   ปราสาททองคินคะคุจ ิ  ศาลเจาฟูชิมิอินาริ 
อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวรเสริม สวนสนุกดิสนียแลนด 
แชออนเซ็นสไตลญีปุ่�น + ดินเนอรบุฟเฟตขาปู 

 



 

 

บินเขาโอซากา บินกลบันาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT 
บริการนํ้าหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ 
WIFI FREE ON BUS  น้ําด่ืมบรกิารวันละ 1 ขวด 

 

    โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 
DMK-KIX : XW112 (23.40-07.10) 

    

2 

สนามบินคันไซ - เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอิ
นาริ – ปราสาททองคนิคาคุจิ - นาโกยา – 
งานเทศกาลไฟ NABANA NO SATO – 
เมืองกิฟุ  ม้ือเที่ยง : ชาบ ู

 
 
 
 

  
GIFU HOTEL 
หรือระดับเทียบเทา 

3 

หมูบานชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - ซัน
มาชิซูจิ – ปราสาทมัตสโึมโต (ชมดานนอก) 
– เขาสูที่พัก บริเวณฟูจิ - แชออนเซ็น+
DINNER ขาป ู

   
FUJI HOTEL 
(ONSEN) 
หรือระดับเทียบเทา 

4 
ลานสกีฟูจิเท็น - รานชา - โอชิโนะฮักไก - 
โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ชอปปم�งชินจูกุ 
ม้ือเที่ยง :ปم�งยาง 

   KEISEI 
MIRAMARE // 
NARITA HOTEL 
หรือระดับเทียบเทา 

5 
อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวรเสริม
โตเกียว ดิสนียแลนด (ไมมีบัสบริการ) 

   KEISEI 
MIRAMARE // 
NARITA HOTEL 
หรือระดับเทียบเทา 

6 
วัดนาริตะ - ออิอนมอลล – สนามบนินาริ
ตะ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  
NRT-DMK : XW101 (23.40-07.10) 

    



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเท่ียวบนิเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื้อ
ตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจากหากเกิดความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบ
เท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึ่ง สายการบนิพิจารณาสถานการณแลว
พบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผล
ดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 
วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 
วันที ่1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญีปุ่�น โดยสายบิน NOK 
SCOOT เท่ียวบินที่ XW112 

 
บริการอาหารรอนและน้ําด่ืม บนเครื่องทั้งขาไป-ขากลับ 

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 
 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได และทาง
สายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 
 
** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
 



 

 

วันที่ 2 สนามบินคันไซ - เกียว โต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชา –  
 ปราสาททอง คินคะคุจ ิ- นาโกยา - ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO - เมืองกิฟ ุ
07.10 น.   ถึง ทาอากาศยานนานาชาติ คนัไซ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร

แลว นําทานขึ้นรถบัสเพื่อเตรียมออกเดินทางทองเท่ียว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวา
เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)  

                จากน้ันนาํทานเดินทาง เกียวโต (Kyoto) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เปน
เมืองที่ไดชื่อวาเมืองแหงศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ�นอยางแทจริง การมาเท่ียว
ญี่ปุ�นนอกจากเมืองหลวงอยางโตเกียวแลว เกยีวโตก็เปนอีกเมืองหน่ึงทีไ่มควร
พลาดเพราะเปนเต็มไปดวย วัดและศาลเจาเกาแกโบราณ ซึ่งแตละที่ก็จะมีความ
สวยงาม แตกตางกนัไป ทําใหเมืองเกียวโตมสีถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย 

                ทาน ชมพิธีชงชา ตามแบบฉบบัของคนญีปุ่�น ในรานชา จะมรีานขายของฝากให
ทานไดเลือกซื้อกลับ จากน้ันนําทานชม ศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกอินาริ (Fushimi 
Inari Shrine) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาลเจาชินโต มี
ชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกนัจํานวน
หลายหมื่นตนจนเปนทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูคนเช่ือกันวาเปนภูเขา
ศักดิ์สิทธิโ์ดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเกบ็เกี่ยวขาว 
รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิ้งจอกเปนสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็นรูป
ปم�นจิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางชม วัดคินคะคุจ ิ(Kinkakuji) ที่คนไทยท่ัวไปรูกันในชื่อวา
วัดทองน่ันเองคะ สาเหตุที่คนสวนมากเรียกวดัน้ีวาวัดทองน่ันก็เพราะวาอาคารหลัก
ของวัดน้ีมีสีทองเหลืองอรามตั้งโดเดนเปนสงาอยูทามกลางน้ํา เวลามองภาพ
สะทอนก็กลายเปนภาพท่ีงดงามไมแพกัน เรียกไดวาดงัขนาดกลายเปนอีกหน่ึง
สัญลักษณหน่ึงของสถานที่ทองเที่ยวในเมืองเกียวโตเลยละคะ จริงๆแลวมีอีกชื่อนึง
ที่เปนที่รูจักของคนทองถิ่นนั่นกค็ือ “วดัโระคุงอนจ ิ(Rokuon-ji Temple)” ที่
แปลวาวัดสวนกวาง และดวยสถาปตยกรรมที่งดงามลํ้าคาน่ีเองจึงทําใหไดรับการ
ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรกดโลกในป ค.ศ. 1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูชาบูเกียวโต 

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง นาโกยา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เปนเมือง
ที่ใหญที่สุดในภาคชูบุ และมีประชากรมากเปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น ตัง้อยู
บนชายฝم�งมหาสมุทรแปซิฟกบนเกาะฮนชู เปนเมืองเอกของจังหวัดไอจิและเปน
หน่ึงในเมืองทาหลักของญี่ปุ�น จากน้ันนําทานชม เทศกาลไฟ Nabana no sato 
Winter Illumination จะมีการประดับไฟอยางสวยงามในธีมตางๆ หลากหลาย
โซน ผานหลอดไฟ LED นับลานดวง ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ภายในงานเทศกาลไฟ 
พักที ่  โรงแรม GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่ 3 หมูบานชิราคาวาโกะ - เมืองเกาทาคายามา – ปราสาทมัตสึโมโต (ชมดานนอก) - 
เขาสูที่พักบริเวณฟูจิ - แชออนเซ็น+ดินเนอรขาปู 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)  
  
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม.) ที่ยังคงอนุรกัษบานสไตลญีปุ่�นขนานแทดั้งเดิม และยังไดรบัเลือกจาก
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรางของบาน
สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรปูรางของหลังคาเหมือนกับ
สองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุก
มุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํา่กวา 680,000 คน เลยทีเดียว  



 

 

จากน้ันนําทาน เดินทางไปยัง เมืองเกาทาคายามา (Takayama) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) เปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกบัขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตัง้อยูบริเวณทีโ่อบลอมไปดวยภูเขานอยใหญใน
จังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไว
ไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
                     จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโม

โต (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  นํา
ทานชม ปราสาทมัตสึโมโต (ชมดาน
นอก) ปราสาทแหงน้ีถกูสรางขึ้นในป ค.ศ. 
1592-1614 จากความที่สรางอยูบนพื้นที่
ราบเคาจึงอีกชื่อเรียกหน่ึงในภาษาญี่ปุ�นวา 
ฮิราจิโระ (Hirajiro) ความปงเร่ือง
สถาปตยกรรมการสรางน้ันประการแรกจะเปนมีหอคอยและป�อมปนเช่ือมตอกับ
โครงสรางอาคารหลัก รวมทั้งภายในตกแตงดวยไม จดุที่นาสนใจ ไดแก บันไดไม
สูงชัน ชองเกบ็หินสําหรับโจมตีศัตร ูชองสําหรับธนู และหอสังเกตการณบนชั้น 6  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (4) 
                พักที่โรงแรม FUJI HOTEL หรือระดับเดียวกัน ใหทานไดผอนคลายกับการ แช

น้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและ
ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 ลานสกีฟูจิเท็น - พิธีชงชา – หมูบานโอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - วัดอาซากุสะ –  
 ชอปปم�งชินจูก ุ
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันเดินทางไปที่ ฟจูิเท็น สกีรีสอรท เปนลานสกีที่มีชื่อเสียง และมีฉากหลังเปน
ภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนกระดานเล่ือนกับลานหิมะ
ขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย (ราคาทัวรไมรวมคา
เชาชุดอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ)  
 
(อัตราคาบรกิารโดยประมาณ 1. เชาอุปกรณสกี ราคาประมาณ 6,000 เยน // 2. 
เชาอุปกรณ สโนวบอรดราคาประมาณ 6,000 เยน // 3. เชาชดุ ประกอบดวย
เส้ือ กางเกง ถุงมือ หมวกและแวนตา ในราคา 5,500 เยน) ***คาบริการอาจมี
การเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คกับทางไกด  ณ วนัเดินทางอีกครั้ง*** 
 

(ลานสกีจะเปดใหบริการหรือไม ขึ้นอยูกบัสภาพภูมิอากาศ กรณีที่ลานสกีไมเปดใหบริการ ทาง
ทัวรขอสงวนสิทธ์ิ นําทุกทานเดินทางไปยังโออิชิพารค หรือ หมูบานโอชิโนะฮัคไก) 

 
  
 
 



 

 

                จากน้ันนาํทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานไดเรียนรูและสัมผัส
วิธีการชงชาแบบคนญีปุ่�น และอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย 
บริเวณดานหลังของราน ทานสามารถชมวิวทวิทัศนของทะเลสาบคาวากูจิโกะและ
มีภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอยูเบ้ืองหลัง  

 จากน้ันนําทานเดินทางสู 
หมูบานโอชิโนะฮกัไก 
(Oshino Hakkai) เปนแหลง
น้ําตามธรรมชาติตั้งอยูใน
หมูบานโอชิโนะ ใหทานสัมผัส
ไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอ
เย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติ 
โดยในบอน้ําใสแจวมีปลา
หลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูท่ี 10-12 องศาฯ 
และยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตกัดืม่ตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยัง
เปนแหลงชอปปم�งสินคาโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกดวยที่หมูบานน้ีมีของขึ้นช่ืออยาง  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน แบบปم�งยางยากินิก ุ (6) 
                นําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว เพ่ือนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วดัอาซา

กุสะ วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศกัดิ์สิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุด
แหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ ์
ขนาด 5.5 เซนติเมตร มักมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้ง
ป ประกอบกับภายในวดัยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวย
ความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตทูางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ทีม่ี
ชื่อวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดษิฐานเจาแมกวนอิ
มทองคํา มชีื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเปนทีต่ั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมือง
ตางๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให
ทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก  



 

 

 
 
                จากน้ันนาํทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง

สินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรปูดิจติอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส 
หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เส้ือผา
แฟชั่นสสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
                ที่พัก KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที่ 5 อิสระชอปปم�งภายในโตเกียว หรือ ซื้อทัวรเสรมิ สวนสนุกดิสนียแลนด 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)  

 ***อิสระทองเท่ียวเต็มวัน*** ไมมีรถบัสใหบรกิาร แตมีไกดแนะนําการเดินทางให
ทาน  
ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากไกด เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
OPTION A : นําทานเดินทางสู โตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี  
** ราคาดังกลาวไมรวมบัตรเขา เด็กอายุ 4-11 ป 2,000 บาท อายุ 12-17 ป 
2,400 บาท 18 ปขึ้นไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ** 

 
 
 
 
 



 

 

เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของ
การผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบ
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไป
กับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง, 
ตื่นเตนกบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภัยในป�ากับ JUNGLE 
CRUISE, เท่ียวบานหมีพูหตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานช่ืนชอบของ 
WALT DISDEY เชน มิกกี้เมาส, มินนิเมาส, โดนัลด๊ัก ฯลฯ หรือชอปปم�งซื้อของที่
ระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายท่ีรอทานพิสูจนความมันสกันอยาง
เต็มที่ ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานใชเวลาอยางคุมคา 

 
OPTION B : อิสระชอปปم�งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มคีาใชจาย
ตามระยะทาง) 
สําหรับทานที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวทานสามารถสอบถามขอมูลการ
เดินทางจากมัคคุเทศกเพ่ือความสะดวกในการเดินทางหรือชอปปم�งในยานการคา
อันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปم�งชื่อดัง  
 แนะนําสถานที่ทองเท่ียวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ) 
ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตวัที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตล
วัยรุนญีปุ่�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ  
โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ 
เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� คิตต้ี คาแรคเตอร
ตางๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ  
ชิบูยา ยานวยัรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตืน่ใจกับแฟชั่น
ทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา 
และ “ตึก 109” ตึกช่ือดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน  
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคกัเกือบตลอดเวลาต้ังอยู
ระหวางสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 



 

 

Station) สินคาหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเป�า รองเทา 
เส้ือผาท้ังของญี่ปุ�น และของนําเขาท่ีสวนใหญจะมีราคาถกูกวาในหางบางราน
อาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมและของกินเลน  
สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว จุดชม
ซากุระยอดนิยมของกรงุโตเกียว โดยจะมตีนซากุระเรียงรายอยูทั้งสองขางยาวไป
ตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคนจํานวนมาก
มาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกนัวา งานฮานาม ิ 
*อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง* 
ที่พัก KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 
วันที่ 6 วัดนาริตะซัน ถนนโอเมโตะซันโด - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8)  

 นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซัน เปนวัดประจํา
เมืองนาริตะ ตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ 
มีประวัติวากอตั้งในป 940 ซึ่งรวมๆแลวถือวา
อยูมายาวนานเกินพันป แนนอนวาตัวอาคารไมใช
ของด้ังเดิมจากพันปกอน ตัวอาคารแมจะถูก
บูรณะและสรางใหมมาหลายครั้งแลวแตก็
สวยงามมากๆและไดรบัการบันทึกเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�น วัดแหงน้ีศกัดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะเร่ืองการขอพรให
ปลอดภัย แคลวคลาดจากอุบัติเหตุตางๆ หรอืจะขอพรดานความรัก การงาน และ
เร่ืองทั่วไป จากน้ันนําทานสู Naritasan omotesando Street ซึ่งเปนถนนที่
ตอเน่ืองประมาณ 800 เมตร ซึ่งมทีั้งรานอาหารและของฝากมากกวา 150 ราน 
ใหทานเพลิดเพลินกับอาหารและของฝากและผลผลิตเฉพาะของทองถิ่นมากมาย   
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ  
13.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เท่ียวบนิที่ XW101 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)  



 

 

บริการอาหารรอนและน้ําด่ืม บนเครื่องทั้งขาไป-ขากลับ (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) 

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสด์ิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
ราคาเด็กทารก INFANT ทานละ 9,000 บาท 

** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 

ทานละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิารทัวร 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว 
จอยแลนด 
(ไมใชตั๋ว

เคร่ืองบิน) 
8-13 ม.ค. 2563 

ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 28,999 9,900 21,999 

9-14 ม.ค. 2563 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 28,999 9,900 21,999 

15-20 ม.ค. 2563 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 28,999 9,900 21,999 

17-22 ม.ค. 2563 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 28,999 9,900 21,999 

23-28 ม.ค. 2563 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 28,999 9,900 21,999 

29 ม.ค.- 3 ก.พ. 2563 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 28,999 9,900 21,999 

31 ม.ค.- 5 ก.พ. 2563 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 28,999 9,900 21,999 

5 – 10 ก.พ. 2563 
ติดวันหยุด มาฆบูชา ลางาน 

2 วัน 
33,999 9,900 26,999 

7 - 12 ก.พ. 2563 
ติดวันหยุด มาฆบูชา ลางาน 

2 วัน 
33,999 9,900 26,999 

12 - 17 ก.พ. 2563 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 29,999 9,900 22,999 



 

 

20 - 25 ก.พ. 2563 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 29,999 9,900 22,999 

27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2563 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 31,999 9,900 24,999 

4 – 9 มี.ค. 2563 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 31,999 9,900 24,999 

 
อัตราคาบรกิารรวม 
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน 
โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
คาเขาชม ดงัที่ระบุในรายการ 
คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรรมธรรม) 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา
ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลบัมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทาง
ญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 
บาท สําหรับการขอวีซา 
คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆ กําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 



 

 

คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 
กก.) 
คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษ)ี 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจํา 15,000 บาท 
พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 
การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรยีกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทวัรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลีย่นชื่อ
ผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคนืเงินใหทั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ่ืนใหถา



 

 

ตองการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคีุณสมบตัิการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพ่ํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะสั้น 
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไม
ถึง 30 ทาน  
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน
วันเดินทาง  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  
บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกนัได   
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบรษิัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  



 

 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานทีน่อยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาทั้งหมดแลว 
การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบรกิารวันละ 10 
ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการทํา
วีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรบัผิดชอบใน
สวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดนิทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและจะ
ไมรับผดิชอบคาใชจายตางๆ 



 

 

กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 
หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบตัรโดยสาร ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและข้ันตอนของ
แตละคณะ 
กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 
 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
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