
 

 

รหัสทัวร GS1901669 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ ฟรีเดย โป�ะแตก 5 วัน 3 คืน [XJ] 
วัดอาซากุสะ   ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5   พิพิธภัณฑแผนดินไหว   หมูบานอิยาชิโนะซาโตะ   ยานชอปปم�ง
ชินจุกุ   วัดนาริตะ   อิออน มอลล   ดองกี้ 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                       
(-/-/-) 

 
23.59  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai 
Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจบั ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

 

วันท่ี 2 
     กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปู
ยักษ 
    ไมอ้ัน !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!)                                                                  
(-/-/D) 

 
05.05น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน Thai 

Air Asia X เท่ียวบินที ่XJ 602  ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

13.10น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา
เมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย  
นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได
ช่ือวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน 
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป 



 

 

ประกอบกับภายในวดัยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความ
สูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีช่ือวา 
“ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดษิฐานเจาแมกวนอิมทองคํา 
มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคา ขายของที่ระลึก
พ้ืนเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก 
ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไป
ถายรูปคูกบัหอคอยท่ีสูงทีสุ่ดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุ
มิดะ โตเกียว สกายทรี 

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

จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมี
ความเช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 

 
 

วันท่ี 3 
     ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – หมูบานอิยาชิโนะซาโตะ   –  ยานชอปปم�ง
ชินจุก ุ
      – นาริตะ                                                                                                              
(B/L/-)                                                     

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ 

(Mount Fuji) ต้ังอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจาก
ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักไปทั่วโลกในเร่ืองความ
สวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของ
ประเทศญี่ปุ�น ท้ังยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ�น
ในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในป พ.ศ. 2556 ท่ีผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศให
ภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย  



 

 

  นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไมขึ้น ในกรณีท่ี
อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางข้ึนปด โดยเจาหนาท่ี ที่ดูแลทางข้ึนจะเปนผูพิจารณา
และตัดสินใจเทาน้ัน กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมา
จายเรียบรอยแลว) เม่ือถึงที่ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของ
ตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธ์ิ เย็นสบาย 
อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อ
สินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย 
ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 น้ี ยังเปนที่ต้ังของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ
ศาสนาลัทธิชินโต เปนท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนท่ีสําหรับบวงสรวง
ทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวารอบของฟูจิซังช้ัน 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” 
“สวนของทานเทนกุ” (ปศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเช่ือวาท่ีน่ีทานเทนกุ
ปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน 
ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน จึงเปนที่มาวา
ทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือ
เคร่ืองรางของขลังกลับไปเปนฝากของเปนท่ีระลึก 

  นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ท่ีจําลอง
เร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ
เร่ืองราวตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญีปุ่�น เทคโนโลยี 
วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญีปุ่�นไมสามารถหลีกเล่ียง
ไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 



 

 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  นําทานเดินทางชม หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ต้ังอยูใน
พ้ืนท่ีท่ีเคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake 
Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปไดรับการ
บูรณะข้ึนใหมใหเปนแบบด้ังเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขา
ชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกบัวัฒนธรรม ลองและซื้อสินคาหัตถกรรมแบบด้ังเดิมภายใน
หมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ท่ีไดรับการดัดแปลงใหเปนรานคา 
รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอร่ี ซึ่งแตละหลังก็จะมีความเช่ียวชาญในงานฝมือ
ด้ังเดิมท่ีตางกัน เชน เครื่องปم�นดินเผา ธูป และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิต
กระดาษวาชิ ถานชารโคล และบะหม่ีโซบะดวยตนเอง  สวนของพิพิธภัณฑในบาน 
ไดแก บานวาตานาเบะ(Watanabe House)ท่ีจัดแสดงเกี่ยวกับชีวติประจําวนัของ
เกษตรกรท่ีเคยใชชีวติอยูในแถบน้ี พิพิธภัณฑการกัดเซาะและการควบคุมตะกอน
(Erosion and Sediment Control Museum) ท่ีอธิบายถึงสาเหตุของการเกิด
ดินถลมท่ีทําลายหมูบาน และเทคนิคการใชป�องกันภัยพิบัติบานท่ีเหลือจะเปนอารต
แกลเลอร่ี แสดงงานศิลปะทองถิ่น รานผลิต และสตูดิโอถายภาพบุคคล ซึ่ง



 

 

นักทองเท่ียวจะไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเปนท่ีระลึก
(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากน้ียังมีรานอาหารต้ังอยูรอบๆหมูบานอีกดวย (**
รายการน้ีไมรวมคาเชาชุดกิโมโน**) 

 
นําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง
สินคามากมายและ เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมสหรือ
สินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ัน
สําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II 
, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

 
ค่ํา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 
ท่ีพัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา   

 
วันท่ี 4     อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนด                                              

(B/-/-) 
 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด
คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
-  ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเปนที่สถิตย
วิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิท่ีมีความสําคัญกับ
ประเทศญี่ปุ�นยุคปจจบัุนเปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุ�นยุคปจจุบัน
มากท่ีสุด   
-  ยานฮาราจูก ุแหลงรวมเส้ือผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณคือ
คนที่กําลังมองหาซื้อเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเส้ือผาแนว Cost Play 
ทานยังสามารถหาไดจากท่ีน่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบ



 

 

แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ีน่ีได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับ
ถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบ
รนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตองการหารองเทาแบบตนฉบบั MADE IN JAPAN 
ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีรานขายตุกตา KITTY 
DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี 
SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME 
DES GARCONS อีกดวย  
-  ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟช่ันวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนท่ีระลึกกับ 
“ฮาจิโกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว 
อัพเดทแฟช่ันสไตลโตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ท้ังเส้ือผา กระเป�า รองเทา 
เคร่ืองประดับและแฟช่ันชั้นนําของญี่ปุ�นในฤดตูางๆอ่ืนๆมากมาย  
- Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริตะ เปดใหบริการทุกวัน 
มีแบรนดชั้นนําของญีปุ่�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�งอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนม
ท่ีแหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมาย 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 
หรือหากทานใดมีความประสงคจะ เลือกซื้อดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึง่
เปนดิสนียแลนดแหงแรกท่ีสรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางข้ึนในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เคร่ืองเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลน



 

 

เคร่ืองเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา
ริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับ
บานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบ
เล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทานได
สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะ
ไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือน
การตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซ้ือของท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนด 
การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบรกิารฟรีของทางโรงแรม(มี
เปนบางโรงแรม) แตเน่ืองดวยจะตองเร่ิมต้ัง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากใน
ตอนเชาระหวาง 6.00 - 9.00 น เปนชวงที่มีลูกคาใชบรกิารไปสนามบิน เปนจํานวน
มากซ่ึงอาจจะทําใหขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางท้ังหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอู
เอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาต๋ัวจะอยูท่ีเท่ียว
ละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทาง
กลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง     
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟท่ีราคาคอนขางสูงนิดนึงแตต๋ัวรถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดยไม
ตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาต๋ัวรถไฟจะอยูท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาท่ีรถไฟใหบริการ
ต้ังแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวา
หมดตอนกี่โมง   
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถ
บัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเท่ียวโดย
จะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เท่ียว เวลาท่ี
ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียคร่ึงราคา    



 

 

5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยู
ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)   
           

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
ท่ีพัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา   

วันท่ี 5    วัดนาริตะ – อิออน มอลล นาริตะ – ดองกี้ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)   
(B/-/-) 

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานสู วัดนาริตะซนั ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เปนวัดพุทธ
เกาแก ขนาดใหญ ท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สรางขึ้นในป 940 ตั้งอยูไมไกล
จากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายต้ังอยูในบริเวณที
กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ช้ันสไตล Tahoto มีช่ือวา Great Pagoda 
of Peace นอกจากน้ียังมีสวนญี่ปุ�น และสวนยุโรปอีกดวย 

 
นําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล (Aeon Narita Mall) เปนหางสรรพสินคาท่ี
นิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกบัสนามบินนานาชาตินาริตะ 



 

 

ภายในตกแตงในรปูแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 
รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ยังมีราน
เส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษี
สินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนาย
อาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมีโรง
ภาพยนตร Humax Cinema เปดใหบริการ 

 
นําทานช็อปปم�งรานคายอดนิยมของคนไทยและชาวตางวชาติ รานน้ีมีช่ือเต็มๆวา ดอง
กิโฮเตะ (Don Quijote) เปนดิสเคานตสโตรแหงใหญ ปจจุบันมีมากกวา 160 สาขา
ท่ัวญี่ปุ�น นอกจากจะมีสินคาครบครัน ราคาคุมคาแลว ยังยกเวนภาษีใหกับ
นักทองเท่ียวอีกดวย แถมยังเปดใหบรกิารจ 24 ช่ัวโมง อีกดวย  

11.00น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีปุ่�น 
14.25น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai 

Air Asia X เท่ียวบินที ่XJ 603  ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 



 

 

19.10น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
************************************************* 

 
** ราคาน้ี เปนรายการจอยหนารานเทาน้ัน กรณีตัดกรุปทั้งกรุป หรือ ทํารายการเปนกรุปเหมา
ตางๆ รบกวนติดตอบรษิัทเพ่ือเช็คราคาใหมทุกคร้ัง ** 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
30 – 04 ตุลาคม 2562 21,889 21,889 21,889 6,000 12,900 

01 – 05 ตุลาคม 2562 22,889 22,889 22,889 6,000 12,900 

02 - 06 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

03 - 07 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

04 - 08 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 



 

 

08 - 12 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

09 - 13 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

10 - 14 ตุลาคม 2562 26,889 26,889 26,889 6,000 12,900 

11 - 15 ตุลาคม 2562 26,889 26,889 26,889 6,000 12,900 

15 - 19 ตุลาคม 2562 22,889 22,889 22,889 6,000 12,900 

16 - 20 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

17 – 21 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

18 - 22 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

19 - 23 ตุลาคม 2562 25,889 25,889 25,889 6,000 12,900 

20 - 24 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

21 - 25 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

22 - 26 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน) 
 



 

 

** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น ไม
จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 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   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Thai Air Asia X 
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระ   
  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 
  จํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไป 



 

 

   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

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

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

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

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิทั 



 

 

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

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง



 

 

ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลีย่นแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให



 

 

ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผดิชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

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

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได ยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


