
 

 

รหัสทัวร JWT1901417 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ ดีสนียแลนด 5 วัน 3 คืน (XW) 
วัดอาซากุสะ   ถนนนากามิเซะ   ชมกันด้ัมตัวใหม Rx-O Unicorn ที่โอไดบะ 
ภูเขาไฟฟูจิ   ทุงดอกพิ้งคมอส   ทุงดอกลาเวนเดอร  หมูบานน้ําใสโอชิโนะฮัคไค 
เรียนรูวิธีการชงชาแบบญี่ปุ�น   ชอปปم�งมิตซุยเอาทเลต พารค 
 

 



 

 

บินตรงสูนาริตะ (โตเกียว) โดยสายการบิน NOK SCOOT เคร่ืองใหญ 
บริการน้ําหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องขากลับ 1 เที่ยว 
พักออนเซ็นฟูจิ 1 คืน พัก 4 ดาวในเมืองติดสถานีรถไฟ 2 คืน 
WIFI FREE ON BUS  นํ้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
พิเศษ !! ลิ้มรสปم�งยางสไตลญี่ปุน และบุฟเฟ�ตขาปูยักษ 

 
 

 
     

โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 
(XW102 : 02.15-10.25+1) 

    

2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิ
เซะผานชมโตเกียวสกายทร-ีชมกันดั้มตัวใหม 
Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอรซิตี ้
ออนเซ็นธรรมชาติ+บฟุเฟ�ตขาปูยักษ 

   FUJI BOU 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 
  

3 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน5 หรือทุงดอกพิงคมอสหรือ ทุง
ดอกลาเวนเดอร-ชงชาแบบญี่ปุ�น-ผานชม
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมูบานนํา้ใสโอชิ
โนะฮัคไค-มิตซุยเอาทเลต พารค 

   KEISEI HOTEL 
MIRAMARE 

หรือเทียบเทาระดับ 
4 ดาว 

4 อิสระทองเที่ยวในกรุงโตเกียว- หรือซื้อทัวร
เสริมโตเกียวดิสนียแลนด  ฟรี !! รถรับ-สงจาก
โรงแรม-ดิสนียแลนด 

   KEISEI HOTEL 
MIRAMARE 

หรือเทียบเทาระดับ 
4 ดาว 

5 วัดนาริตะซัน-ถนนชอปปم�งหนาวัดนาริตะ 
สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง 
กรุงเทพฯ  
(XW101 : 13.25-19.05) 
 

    
 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 

 
วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผานชมโตเกียวสกายทรี- 
ชมกันดั้มตัวใหม Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอรซิตี ้ 

(ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ�ตขาปูยักษ) 
02.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน NOK 

SCOOT เท่ียวบินที่ XW102 
 

ไมมีบรกิารอาหารบนเคร่ืองบิน แตมีจําหนาย.. 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 

 
** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 

ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ ** 
10.25 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนรถ แบบเบนโตะ (1) 
นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัด
อาซากุสะ”    วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือ
มากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่
ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปน
สิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาด
ใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยู
ดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเปนที่ตั้งของราน
คาขายของ      ที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน 
รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก 
และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“หอคอยโตเกียว
สกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริม
แมน้ําสุมิดะ (ไมรวมคาขึ้นหอคอย)  



 

 

 
 
 
 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo 
Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ 
หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกนัดั้ม ก็ตองไปที ่กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง ไดเวอรซิตี้ จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (2) 
พักที่โรงแรม FUJI BOU HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
ใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว 
จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 หรือ ทุงดอกพิงคมอสหรือทุงดอกลาเวนเดอร-เรียนรูวิธีการ
ชงชาแบบญี่ปุ�น-ผานชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมูบานนํ้าใสโอชิโนะฮัคไค-
มิตซุยเอาทเลต พารค 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
กรุปที่เดินทางถึงวันที่ 26 พ.ค.นําทานเดินทางสู ทุงพิงคมอส ชมเทศกาลดอก
ชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ ใหทานไดชมความงดงามของทุงดอกพิงคมอสหรือเรียก
อีกชื่อวาดอกชิบะซากุระที่ เบงบานเต็มทุงกวางกวา8แสนดอก ชิบะซากุระ 
(Shibazakura/ Phlox Subulata) เปนพืชที่มีวงจรชีวิตมากกวาสองป อยูใน
พืชตระกูล Polemoniaceae, จําพวก Phlox ใหดอกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตั้งแต
ชวงเมษายนจนถึงพฤษภาคม จะไดเห็นดอกสีแดง สีชมพู สีขาว และสีมวง ชิบะ
ซากุระเปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดจากอเมริกาเหนือ มีอีกชื่อวามอส พิ้งค (MossPink) 
ที่ถูกเรียกวา ชิบะซากุระเพราะมีรูปรางดอกคลายดอกซากุระแตบานอยูบนพื้นดิน
คลายตนหญา ดวยลักษณะพิเศษดังกลาวจึงนิยมปลูกเปนสวนดอกไมหรือพืช
คลุมดิ น อิสระใหทานเก็บภาพความประทับพรอมเลือกซื้อของฝากของที่  ระลึกที่
มีจําหนายเฉพาะในงานเชนคุกกี้ฟูจิยามะ,โมจิใบซากุระ,ฟูจิชิบะซากุระมันจ,ูฟูจิชิบะ
ซากุระคินทสึบะ เปนตน นอกจากน้ียังมีการจัด “Mt. Fuji Delicious Foods 
Festival” มีการออกรานของอรอยในแถบภูเขาไฟฟูจิมากมาย บริเวณในงานที่จะ
ขายเครื่องด่ืมของกินดวย 

กรุปที่เดินทางวันที่ 14 มิ.ย. ถึง 15 ก.ค.นําทานเดินทางสู โออิชิ ปารค (Oishi 
Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึง ต้ังอยูทางเหนือริมฝم�งทะเลสาบ
คาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน โดย
ตลอดปสวนแหงน้ีจะมีการปลูกดอกไมหมุนเวียนกันไป อาทิ ในชวงปลายเดือน
เมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมจะเปนดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถุนายน
จนถึงเดือนกรกฎาคม จะเปนชวงที่ มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb 
Festival ซึ่งเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ในปนี้จัดขึ้นระหวางวันที่14มิ.ย.-15
ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอรจะสงกลิ่นหอมไปทั่วทั้งสวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน จะปลูกพุมโคเคีย ท่ีจะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมรวงอีกดวย 



 

 

(เทศกาลจัดขึ้นระหวางวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม กรณีดอกไมโรย
แลวหรือจบเทศกาลแลวจะนําทานขึ้นฟูจิช้ัน5แทน) 

 

 

 

 

 

  

 
 กรณีจบเทศกาลนําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 

3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่
ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหนึ่งของประเทศ
ญี่ปุ�น ทั้งยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุก
ฤดูกาล นําทานขึ้นสู ช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่
อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของ
ตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานได
ถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบปم�งยาง (4) 

จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานไดเรียนรูและสัมผัส
วิธีการชงชาแบบคนญี่ปุ�น และอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย 
บริเวณดานหลังของราน ทานสามารถชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบคาวากูจิโกะและ
มีภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอยูเบื้องหลัง นําทานเดินทางสู “หมูบานโอชิโนะฮัคไค” 
(Oshino Hakkai) เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ ใหทาน



 

 

สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยในบอน้ําใสแจวมี
ปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ อุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่ 10-12 
องศาฯ และยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตกัดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอ
ชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกดวยที่หมูบานน้ีมีของขึ้นชื่ออยาง 
โมจิชาเขียวไสถั่วแดงยาง ขนมฮิตที่หมูบานนํ้าศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก  
 
 
 
 
 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู “มิตซุยเอาทเลต พารค” เปนอีกหน่ึงสถานที่ชอปปم�งที่
ญี่ปุ�น ที่ปกติจะลดราคาสินคาอยูระหวาง 30% - 80% เปนแหลงที่รวบรวมสินคา
แบรนด เนมหลายยี่หอ ทั้ งสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ ปุ�นโกอินเตอร 
นอกจากน้ียังเปนเอาทเล็ทที่มีรานขายยาแหงแรกในญี่ปุ�นที่ไดรับความนิยมทั่ว
ประเทศมาเปดรานอยูอีกดวย 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
ที่พักเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว อยูใจกลางเมืองชิบะ มีทําเลอยูหนาสถานีรถไฟ 
Chibachuo Train Station บริเวณโรงแรมมีรานสะดวกซื้อ รานชอปปم�ง เชน 
ไดโซะ มัตสึโมโตะ รานขายยา ใหทานเลือกซื้อของตามอัธยาศัย และมี
รานอาหารใหเลือกลิ้มรสอยางหลากหลาย เชน รานราเม็ง ขาวหนาเนื้อ ปم�ง
ยาง เปนตน  
(หองพักที่โรงแรม KEISEI จะเปนแบบ Studio Twin room (1 single bed 
+ 1 sofa bed) เนื่องจากเปนโรงแรมที่อยูในเมืองและใกลสถานีรถไฟใตดิน **
ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทาง



 

 

โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัด
หองพักใหตามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพ่ิมเติม **) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

วันที่ 4 ทัวรโตเกียวดิสนียแลนด (รถรับ-สง ฟรีไมมีคาใชจาย) หรือ อิสระชอปปم�ง
เพลิดเพลินในโตเกียว  (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีคาใชจายตามระยะทาง)  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

 

OPTION A: นําทานเดินทางสู โตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี  

รวมรถ รับ-สงโตเกียวดิสนียแลนด ฟรี !!!!!! 

 (กรุณาระบุเวลาในการเดินทาง เน่ืองจากเปนรถรับ-สงของทางโรงแรม ดังนั้นรถจะวิ่ง
เปนเวลา) 



 

 

** 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, 
ตื่ น เต น กั บ  SPLASH MOUNTAIN, น่ั ง เรื อ ผ จญ ภั ย ใน ป� ากั บ  JUNGLE 
CRUISE, เท่ียวบานหมีพูหตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานชื่นชอบของ 
WALT DISDEY เชน มิกกี้เมาส, มินนิเมาส, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือชอปปم�งซื้อของที่
ระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยาง
เต็มท่ี ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานใชเวลาอยาง
คุมคา 

OPTION B: อิสระชอปปم�งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีคาใชจายตาม
ระยะทาง) 



 

 

   สําหรับทานที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวทานสามารถสอบถามขอมูลการ
เดินทางจากมัคคุเทศกเพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือชอปปم�งในยานการคา
อันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปم�งชื่อดัง  

 แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ) 
 ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตล
วัยรุนญี่ปุ�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ  
 โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และ
แปลกๆ เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� คิตตี้ คา
แรคเตอรตางๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อ
หาอยางจุใจ  
 ชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาต่ืนใจกบัแฟชั่น
ทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา 
และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน  
 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู
ระหวางสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 
Station) สินคาหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเป�า 
รองเทา เสื้อผาทั้งของญี่ปุ�น และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหาง
บางรานอาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมและของกิน
เลน  
 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว จุดชม
ซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูทั้งสองขางยาวไป
ตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคนจํานวน
มากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งานฮานามิ 

 
 
 
 
  



 

 

แนะนําวิธีการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่พัก  KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 

 

 

วันที่ 5 วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ 
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม (6) 
 นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซันเปนวัด

ประจําเมืองนาริตะ ตั้งอยูบนเนินเขาใจ
กลางเมืองนาริตะ มีประวัติวากอตั้งในป 



 

 

940 ซึ่งรวมๆแลวถือวาอยูมายาวนานเกินพันป แนนอนวาตัวอาคารไมใชของ
ดั้งเดิมจากพันปกอน ตัวอาคารแมจะถูกบูรณะและสรางใหมมาหลายครั้งแลวแตก็
สวยงามมากๆและไดรับการบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�น วัด
แหงน้ีศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะเร่ืองการขอพรใหปลอดภัย แคลวคลาดจากอุบัติเหตุ
ตางๆ หรือจะขอพรดานความรัก การงาน และเรื่องทั่วไป จากน้ันใหทาน อิสระช
อปปم�งบริเวณถนนชอปปم�ง Naritasan Omotesando Street ที่เต็มไปดวย
รานอาหารและของฝากรานที่มากกวา 150 รานตลอดเสนทางไปยังศาลเจา 
เพลิดเพลินตากับอาหารและของฝากใหทานไดเลือกซื้อสินคาของฝากเชน
ผลิตภัณฑจากปลาไหลเปนผลผลิตเฉพาะทองถิ่นที่นาลิ้มลองรสชาดของฝากขึ้นชื่อ
จากนาริตะ 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ  
13.25 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เที่ยวบินที่  XW101 (ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  บริการอาหารและนํ้าดื่ม
บนเคร่ืองบิน 

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 
ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

หองพักที่โรงแรมจะเปนแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) 
เนื่องจากเปนโรงแรมที่อยูในเมืองและใกลสถานีรถไฟใตดิน **ในกรณีที่ทานจอง
หองพักแบบ TRIPLE  
[2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได  

วันเดินทาง ราคาผูใหญ เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป พักเด่ียว 
1-5 มิ.ย. 62 22,888 7,000 8,900 

6-10 มิ.ย. 62 24,888 7,000 8,900 
8-12 มิ.ย. 62 22,888 7,000 8,900 
13-17 มิ.ย. 62 24,888 7,000 8,900 
15-19 มิ.ย. 62 22,888 7,000 8,900 
20-24 มิ.ย. 62 24,888 7,000 8,900 
22-26 มิ.ย. 62 22,888 7,000 8,900 

27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62 24,888 7,000 8,900 
29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 62 22,888 7,000 8,900 

11-15 ก.ค. 62 25,888 7,000 8,900 
12-16 ก.ค. 62 26,888 7,000 8,900 
13-17 ก.ค. 62 28,888 7,000 8,900 
24-28 ก.ค. 62 25,888 7,000 8,900 
25-29 ก.ค. 62 28,888 7,000 8,900 
26-30 ก.ค. 62 28,888 7,000 8,900 
27-31 ก.ค. 62 26,888 7,000 8,900 

28 ก.ค. – 1 ส.ค. 62 25,888 7,000 8,900 



 

 

ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป หรืออาจมีคาใชจาย
บางสวนเพ่ิมเติม  

 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถาม)ี ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษ)ี 

 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 

1.  ทางสายการบินมีน้ําหนักกระเป�าใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เที่ยวการเดินทาง ทานใด
ประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณาแจงเจาหนาที่ ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตาม
รายละเอียด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch มีคาใชจายเพิ่มเติม  
(โปรดแจงลวงหนากอน 7 วันทําการ)  
และไมอนุญาตให เด็กทารกและผูพิ การ น่ั งที่ น่ั งแถวที่  31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 
61H/61J/61K 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

สายการบินจะจํากัดนํ้าหนักสูงสุดไมเกิน 32 กิโลกรัมตอช้ิน  
** หมายเหตุ : ราคาเปนราคาอัพเดต ณ วันที่ 5 มี.ค.62 อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกอน

จอง ** 
 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 



 

 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 



 

 

 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 



 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 


