
 

 

รหัสทัวร 1900089 
ทัวรญ่ีปุ�น โตเกียว  4 วัน 3 คืน(XJ) 
นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ.วัดอาซากุสะ   ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5    
ชมทุงลาเวนเดอรสวนสาธารณะริม Oishi Park   ชมหมูบานอิยาชิโนซาโตะ 
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ

ไมอ้ัน !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!)                                                               
02.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ 
: ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หาก
ฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขา
เมือง  

04.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน Thai Air 
Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 602  ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบิน
โดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

13.10น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี ่ปุ �น (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา
เมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  
นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดท่ีไดช่ือวา
เปนวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งใน กรุงโตเกียว 
ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมี
ผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดท้ังป ประกอบกับภายในวัดยังเปนท่ีต้ัง
ของโคมไฟยักษที ่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ 
ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสู
ตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) 
ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคา ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของ
เลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก อิสระ



 

 

ใหทานสามารถเดินไปถายรูปคู กับหอคอยที ่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของ
กรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 
พักที ่  FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา   

จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมีความ
เชื่อวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง สวยงาม และ
ชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
 

วันท่ี 2 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – ทุงลาเวนเดอร Oishi Park –  หมูบานอิยาชิ 
โนะซาโตะ – นาริตะ                                                                                      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount 

Fuji) ต้ังอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 
3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติได
มอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหนึ ่งของประเทศญี ่ปุ�น ทั้งยังเปน
จุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ�นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในป 
พ.ศ. 2556 ท่ีผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศใหภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการข้ึนทะเบียนเปน
มรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย  

  นําทานเดินทางข้ึนสู ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันท่ี 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไมข้ึน ในกรณีท่ีอากาศไม
เอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยเจาหนาที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเปนผูพิจารณาและตัดสินใจ
เทาน้ัน กรณีท่ีไมสามารถข้ึนได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ 
เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว) เม่ือ
ถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของ
ภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความ
ประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 นี้ ยังเปนที่ตั้งของ 



 

 

ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อีกท้ังยังเปนท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวารอบของฟูจิซังช้ัน 5 
นี้ ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) 
โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติ
ของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ ้าหนักกวา 375 
กิโลกรัม ตกอยูท่ีพื้นในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปน
ตน จึงเปนที่มาวาทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ผูคนตางเคารพบูชาและนิยม
มาซ้ือเคร่ืองรางของขลังกลับไปเปนฝากของเปนท่ีระลึก 

  นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ที่จําลองเร่ืองราว
ของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเร่ืองราวตางๆ 
ที่เกี ่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ ้นในประเทศญี ่ปุ �น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การ
วางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติท่ีประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเลี่ยงไดน้ี ใหทานอิสระเลือก
ซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานสูทุงลาเวนเดอร สวนสาธารณะริม Oishi Park สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากู
จิโกะ ดานในมีศูนย Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซื ้อของฝาก
สินคาหัตถกรรมทองถิ่นมากมายอีกทั้งในหนารอนยังสามารถชื่นชมความงามของลาเวน
เดอร โดยมีภูเขาไฟฟูจิในหนารอนเปนฉากหลัง นับเปนอีกหน่ึงจุดถายรูปยอดฮิตเลยทีเดียว  
(การบานของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ ปกติจะอยูชวงประมาณชวงเดือน
มิถุนายน – ตนกรกฏาคม) 
 **ในกรณีท่ีทุงลาเวนเดอรยังไมบานหรือบานจนหมดแลว ขอนําทานสูศาลเจาคิตะงุจิฮองงุ 
ฟูจิ แทน** 

  นําทานเดินทางชม หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตั้งอยูในพื้นที่ท่ี
เคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซ่ึง
ถูกพายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 จนกระท้ังตอมาอีก 40 ปไดรับการบูรณะข้ึนใหมใหเปน



 

 

แบบด้ังเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ลองและซ้ือสินคาหัตถกรรมแบบด้ังเดิมภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 
20 หลังคาเรือน ที่ไดรับการดัดแปลงใหเปนรานคา รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอร่ี 
ซึ่งแตละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝมือด้ังเดิมที ่ตางกัน เชน เครื่องปم�นดินเผา ธูป 
และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถานชารโคล และบะหมี่โซบะดวย
ตนเอง  สวนของพิพิธภัณฑในบาน ไดแก บานวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่จัด
แสดงเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเกษตรกรที่เคยใชชีวิตอยูในแถบนี้ พิพิธภัณฑการกัดเซาะ
และการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ที ่อธิบายถึง
สาเหตุของการเกิดดินถลมที่ทําลายหมูบาน และเทคนิคการใชป�องกันภัยพิบัติบานที่เหลือ
จะเปนอารตแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะทองถิ่น รานผลิต และสตูดิโอถายภาพบุคคล ซ่ึง
นักทองเท่ียวจะไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเปนท่ีระลึก(ประมาณ 
1000 เยน) นอกจากนี้ยังมีรานอาหารต้ังอยูรอบๆหมูบานอีกดวย (**รายการน้ีไมรวมคา
เชาชุดกิโมโน**) 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเท่ียว 
ท่ีพัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา   
 
วันท่ี 3   อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซ้ือทัวรดิสนียแลนด                                             

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกดคอยให
คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
-  ชมซากุระสวนจิโดริงะฟูจิ(Chidori-ga-fuchi) เปนสวนที่ต้ังอยูระหวางทางระบายนํ้า 
2 สาย อยูใกลกับพระราชวังอิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีชื่อเสียงมากเรื่องการ
ชมซากุระเพราะจะเห็นภาพตนซากุระมากมายของสวนเรียงรายไปตามทางนํ้า จึงเปนอีก
หน่ึงจุดชมซากุระสวนท่ีมีผูเขาชมมากท่ีสุดของโตเกียว สวนจิโดริงะฟูจิอยูตรงกลางระหวาง
ทางระบายนํ้าเกาแกของเมืองโตเกียวน่ันก็คือ Chidorigafuchi กับ Hanzo สรางข้ึน



 

 

ต้ังแตยุคเอโดะ(Edo) โดยจะมีทางเดินเรียบทางระบายน้ําและตนซากุระยาวประมาณ 700 
เมตร ทําใหเกิดเปนอุโมงคตนซากุระ เปนสถานท่ียอดนิยมในการชมดอกซากุระท่ีญี่ปุ�น 
-  ชมซากุระคลองเมกุโระ (Meguro River ) เปนแมนํ้าสายเล็กๆ ในโตเกียว อยูในเขต 
Shinagawa มีปลายทางไหลลงสูอาวโตเกียว สองฝم�งของแมน้ํามีตนซากุระกวา 800 ตน 
แผก่ิงกานมาชนกันจนดูเหมือนเปนอุโมงคตนซากุระในชวงปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือน
เมษายน ดอกซากุระจะบานสวยงามมาก ท่ีน่ีเปนจุดชมซากุระยอดนิยมแหงหน่ึงในโตเกียว 
สามารถมาชมไดทั้งกลางวันและกลางคืน มีดอกซากุระบานที่ถนนสองฝم�งริมแมนํ้าเมรุโกะ 
และมีรานขายของกินเลน เชนของปم�งยาง ขนม เครื่องดื่ม มีการประดับโคมไฟ ในตอน
หัวค่ํา – กลางคืนจะมีการเปดไฟสวยงามไปอีกแบบนึง 
-  ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ ้นเพื่ออุทิศและเปนที่สถิตย
วิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศ
ญี่ปุ�นยุคปจจุบันเปนอยางย่ิง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุ�นยุคปจจุบันมากท่ีสุด   
-  ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเส้ือผา เคร่ืองประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณคือคนท่ี
กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื ้อผาแนว Cost Play ทานยัง
สามารถหาไดจากที่นี ่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุ นญี่ปุ �นแตงตัวแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ 
CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER 
ที่ตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบใหเลือกสรร
มากมาย อีกทั้งยังมีรานขายตุ กตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสน
นารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังมี SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดวย  
-  ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟช่ันวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนท่ีระลึกกับ “ฮาจิ
โกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟช่ัน



 

 

สไตลโตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองประดับและแฟช่ันช้ัน
นําของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย  
-   ยานชอปปم�งชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคา  
มากมายและ เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะ
เอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื ้อผา แบรนดเนม เสื ้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน 
เคร่ืองสําอางย่ีหอดังของญ่ีปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย 
- Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริตะ เปดใหบริการทุกวัน 
มีแบรนดช้ันนําของญ่ีปุ�นและแบรนดตางประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคาเชน 
Coach, Coach Men,Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, 
Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, 
Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, 
Polo Ralph Lauren 
สามารถชอปไดตั้งแตเวลา 10:00 - 20:00น. ชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมท่ี
แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีปุ�นโกอินเตอรมากมาย 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเท่ียว 
หรือหากทานใดมีความประสงคจะ เลือกซื้อดิสนียแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- บาท (ไม
รวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึ่งเปนดิสนียแลนด
แหงแรกท่ีสรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางข้ึนในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเล
และใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื ่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัด
จํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเคร่ืองเลนตัวใหมจากภาพยนตรการ
ตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร 
The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความ
นารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe 
Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก



 

 

นารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส 
มินนี่เมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารัก
ในดิสนียแลนด 
การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสู สนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต
เนื่องดวยจะตองเร่ิมต้ัง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเนื่องจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 
9.00 น เปนชวงท่ีมีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซ่ึงอาจจะทําใหข้ึนรถบัสไม
ครบตามจํานวนผูเดินทางท้ังหมด 

แผนท่ีการเดินทาง      
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2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่วิ ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะ
เพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่เที่ยวละ 2,470 
เยน/ทาน โดยเวลาที่ใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับควรเช็ค
เท่ียวสุดทายวาหมดตอนก่ีโมง     
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปนรถไฟท่ี
ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตต๋ัวรถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลัววาข้ึน
ไปแลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบนรถไฟโดยคาต๋ัวรถไฟ
จะอยูท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาท่ีรถไฟใหบริการต้ังแตเวลา 7.44-19.42 
น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนก่ีโมง   
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ีจะ
จํากัดจํานวนผู โดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู  35-40 ทานตอเที ่ยวโดยจะใช
ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลาที่ใหบริการ 
5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียคร่ึงราคา    
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่นี้คาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะอยู ท่ี
ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)             

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปم�ง 
ท่ีพัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา   
 

วันท่ี 4 วัดนาริตะ – อิออน มอลล นาริตะ - สนามบินนาริตะ –  
กรุงเทพ (ดอนเมือง) 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทุกทานสู วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เปนวัดพุทธเกาแก 
ขนาดใหญ ท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สรางขึ้นในป 940 ต้ังอยูไมไกลจากสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายต้ังอยูในบริเวณทีกวางขวาง เชน หองโถง
หลัก เจดีย 3 ช้ันสไตล Tahoto มีช่ือวา Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียังมีสวน
ญี่ปุ�น และสวนยุโรปอีกดวยนําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล (Aeon Narita Mall) 



 

 

เปนหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ี
ยังม ีร  านเส ื ้ อผ าแฟชั ่ นมากมาย เช น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , 
Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึ่งบางรานไมตอง
เสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที ่ยวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมาย
จําหนายอาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมี
โรงภาพยนตร Humax Cinema เปดใหบริการ 

11.00น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
13.55น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air 

Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 603  ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบิน
โดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

19.05น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
** ราคาน้ี เปนรายการจอยหนารานเทาน้ัน กรณีตัดกรุปท้ังกรุป หรือ ทํารายการเปนกรุปเหมาตางๆ 
รบกวนติดตอบริษัทเพื่อเช็คราคาใหมทุกคร้ัง ** 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวัน
จองทัวรท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกนิ 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกนิ 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิมอัตรา
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตราทานละ 

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562 
06 – 09 มิถุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
07 – 10 มิถุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
13 – 16 มิถุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

20 – 23 มิถุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
21 – 24 มิถุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
27 – 30 มิถุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
04 – 07 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
11 – 14 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
12 – 15 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
13 – 16 กรกฎาคม 2562 20,999 20,999 20,999 6,000 12,900 
14 – 17 กรกฎาคม 2562 20,999 20,999 20,999 6,000 12,900 
15 – 18 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
18 – 21 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

22 – 25 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 6,000 12,900 
26 – 29 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
27 – 30 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 



 

 

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
09 – 12 สิงหาคม 2562 20,999 20,999 20,999 6,000 12,900 
10 – 13 สิงหาคม 2562 20,999 20,999 20,999 6,000 12,900 

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 
19 – 22 กันยายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
20 – 23 กันยายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
21 – 24 กันยายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
26 – 29 กันยายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
27 – 30 กันยายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน) 

 
บินสายการบิน ไทยแอรเอเซีย (XJ) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ 602 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 04.55 – 13.10 
XJ 603 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 13.55 – 19.05 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน)  
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 
 



 

 

** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น ไม
จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ

เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 
USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Thai Air Asia X ให
โหลดกระเป�าสัมภาระ  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร 

การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม 
  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    



 

 

  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 
   กรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซัก

รีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป 

ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 
ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูที่สาย
การบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และ

ตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 
16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด 
และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ัน
หมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพี
เรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  



 

 

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง   

  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระ
มาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ทั้งน้ีข้ึนอยู
กับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
คาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนครั้งท่ี
เปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟร
มลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลง
ได 

  กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ี
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอน
เคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที ่ทานเริ่มจองทัวร เพื ่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายชื่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 



 

 

  กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว 

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที ่ทองเที ่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื ่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปน
จะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เนื ่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี ้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน



 

 

ใดสวนหนึ่งใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขา
เมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทาง
ของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน
ดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทาน
ไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงได
ไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

  เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) 
และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละ
ช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 



 

 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง  

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไวท่ี
โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


