
 

 

รหัสทัวร GS1902053 

ทัวรญี่ปุ�น TOKYO AWESOME 5 วัน 3 คืน (XJ) 
สะพานแขวนมิชิมะ   ภูเขาไฟฟูจิ   พิพิธภัณฑแผนดินไหว   อุโมงคเมเปم�ล 

หมูบานอิยาชิโนะ ซาโตะ   โอไดบะ   นาริตะ   ศาลเจาโคมิตาเคะ 

เมืองเกาซาวาระ   ศาลเจาคาโทริ   อิออน มอลล นาริตะ   โกเทมบะ เอาทเล็ท 

 



 

 

บินสายการบิน ไทยแอรเอเซีย (XJ) : ข้ึนเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ 602 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 05.05 – 13.10 
XJ 603 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.25 – 19.10 

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

 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                       
(-/-/-) 

 
23.59  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai 
Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว 
พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

 

วันที่ 2 
 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – สะพานแขวนมิชิมะ – โกเทมบะ เอาท
เล ็ท(พิเศษ !! เมนูบ ุฟเฟตขาป ู ยักษ  ไม  อั ้น !! และ อาบนํ ้าแร   ออนเซ็น !!)   
(-/-/D) 

 
02.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai 
Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว 



 

 

พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

04.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ �น โดยสายการบิน 
Thai Air Asia X เที ่ยวบินที่ XJ 602  ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื ่มบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
13.10น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็ว

กวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  
นําทานเดินถายรูป สะพานแขวนมิชิมะ (Mishima-Skywalk) หรือชื่อเต็ม The 
Hakone Seiroku Mishima Suspension Bridge ยาวถึง 400 เมตร อยูเหนือ
พื้นดิน 70.6 เมตร นับเปนสะพานแขวนคนขามที่ยาวที่สุดในญี่ปุ�น จากชื่อเสียงของ
สะพานแขวนมิชิมะที่ถูกขนานนามวา เปนทางเดินบนสวรรค เนื่องจากนักทองเที่ยว
ที่มาเยี่ยมเยียนสะพานแหงนี้จะรูสึกราวกับวาเดินอยูบนสรวงสวรรค ไฮไลตของที่น่ี
ไมไดมีแคสะพานเทาน้ัน บริเวณโดยรอบเริ่มตั้งแตระหวางสองขางทางจะมีกระเชาให
ขึ้นไปน่ัง มีลานกิจกรรมผาดโผนสําหรับนักทองเที่ยวที่ช่ืนชอบความต่ืนเตนคงถูกใจไม
นอย เมื่อเดินไปถึงอีกฝم�งของสะพานจะเจอกับลานกวาง มีรานขายของกิน  คาเฟ� 
เรือนกระจกที่เต็มไปดวยพันธุไมตาง ๆ นับเปนอีกหนึ่งสถานที่ที่นักทองเที่ยวและ
ครอบครัวชาวญี่ปุ�นมาใชเวลาพักผอนรวมกัน 



 

 

 
นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท (Gotemba Premium Outlets) 
ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ ให
ท  านได  อิสระช อปป  �م งอย างจ ุ ใจ เช น MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , 
CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 
DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , 
TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, 
HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเปนตน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 
พักที ่  HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   

จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาว
ญี่ปุ�นมีความเชื่อวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณ
เปลงปล่ัง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 



 

 

  
 

วันที่ 
3

ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – ชมใบไมเปล่ียนสี อุโมงคเมเปم�ล –        
หมูบานอิยาชิโนะ ซาโตะ – โอไดบะ - นาริตะ                                                  
(B/L/-)                                                     

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ 
(Mount Fuji) ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือ
จากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื ่อง
ความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึง
ของประเทศญี่ปุ�น ทั้งยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนประเทศ
ญ่ีปุ�นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศ
ใหภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย  

  นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่
อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยเจาหนาที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเปนผูพิจารณา
และตัดสินใจเทาน้ัน กรณีท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมา
จายเรียบรอยแลว) เม่ือถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัว
ภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระ
ใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคา



 

 

ของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ที่บน
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ ยังเปนที่ตั้งของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ
ศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวง
ทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” 
“สวนของทานเทนกุ” (ปศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทานเทนกุ
ปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงนี้มีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พื้นในสวน 
ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เปนตน จึงเปนที่มาวา
ทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานที ่ศักดิ์สิทธิ์ที ่ผู คนตางเคารพบูชาและนิยมมาซื้อ
เ ค ร ื ่ อ ง ร า ง ข อ ง ข ลั ง ก ลั บ ไ ป เ ป  น ฝ า ก ข อ ง เ ป  น ท ี ่ ร ะ ลึ ก

 
  นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ที่จําลอง

เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ
เรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี 
วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเลี่ยง
ไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําทานชม โมมิจิ ไคโร อุโมงคใบเมเป ล Momiji Kairo จุดชมใบไมเปลี�م ่ยนที่

สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ตนเมเปم�ลที่ขึ ้นอยูทั ้ง 2 ฝم�งของคลองนํ้าจะ
เปลี่ยนสีทั้งสมและแดง ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลงที่คลองนํ้า ทําใหท้ังดานบนและ
ดานลางเต็มไปดวยใบเมเปم�ล จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปم�ล ในตอนกลางคืนจะมี
ไฟ illumination เปดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกดวย   ** ซึ่งโดยปกติ
อุโมงคใบเมเปم�ลจะเริ่มบานในชวงปลายเดือนตุลาคม-ปลายพฤศจิกายนของทุกป 
(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) **  
***ในกรณีท่ีอุโมงคใบเมเปم�ลรวงหมดหรือไมมีใหชมแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินํา
ทานเดินทางสู หมูบาน โอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิ์จากภูเขา
ไฟฟูจิ ที ่เปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู ในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูด
ในทางกลับกันคือกลุมนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบาน ก็
สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีใหเห็นอยูทุกมุม โดย
ในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ  แตขอบอกเลยวาน้ํา
แตละบอนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะ
อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลวก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให
ตักด่ืมตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอทอปช้ัน
เย่ียมอีกดวย*** 



 

 

 
  นําทานเดินทางชม หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตั้งอยูใน

พื้นที่ที่เคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake 
Saiko) ซึ ่งถูกพายุไตฝุ �นพัดถลมในป 1966 จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปไดรับการ
บูรณะขึ้นใหมใหเปนแบบดั้งเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขา
ชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินคาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายใน
หมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ที่ไดรับการดัดแปลงใหเปนรานคา 
รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ ซึ่งแตละหลังก็จะมีความเช่ียวชาญในงานฝมือ
ดั้งเดิมที่ตางกัน เชน เครื่องปم�นดินเผา ธูป และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิต
กระดาษวาชิ ถานชารโคล และบะหมี่โซบะดวยตนเอง  สวนของพิพิธภัณฑในบาน 
ไดแก บานวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของ
เกษตรกรที่เคยใชชีวิตอยูในแถบนี้ พิพิธภัณฑการกัดเซาะและการควบคุมตะกอน
(Erosion and Sediment Control Museum) ที ่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิด
ดินถลมที่ทําลายหมูบาน และเทคนิคการใชป�องกันภัยพิบัติบานที่เหลือจะเปนอารต
แกลเลอร ี ่  แสดงงานศิลปะทองถิ ่น ร านผลิต และสตูดิโอถายภาพบุคคล ซึ่ง
นักทองเที่ยวจะไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเปนที่ระลึก



 

 

(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยังมีรานอาหารตั้งอยูรอบๆหมูบานอีกดวย (**ไม
รวมคาเชาชุดกิโม) 

 
นําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง 
และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยม
ในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว ก็
ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื ้นที ่สีเขียว ไดเวอรซิต้ี 
โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหนึ่ง ที่อยูบนเกาะ
โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก 
ที่ตั้งเดนเปนสงาอยูหนาหาง ใหทานไดถายรูปคูเปนที่ระลึก ในบริเวณหางก็จะมี
รานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันด้ัมคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไป
ดูนิทรรศการกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง ไดเวอรซิต้ี แหงน้ี  
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 



 

 

 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 
ท่ีพัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา   

 

วันที่ 4     อิ ส ร ะ ท  อ ง เ ท ี่ ย ว เ ต ็ ม วั น ห ร ื อ เ ล ื อ ก ซ ื ้ อ ทั ว ร  ดิ ส น ี ย  แ ล น ด                            
(B/-/-) 

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด
คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ
-  ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศและเปนที่สถิตย
วิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับ
ประเทศญี่ปุ�นยุคปจจุบันเปนอยางย่ิง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุ�นยุคปจจุบัน
มากที่สุด   



 

 

-  ยานฮาราจูก ุแหลงรวมเสื้อผา เคร่ืองประดับ รองเทา ของวัยรุนญ่ีปุ�น หากคุณคือ
คนที่กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play 
ทานยังสามารถหาไดจากที่นี ่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุ นญี่ปุ �นแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับ
ถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนด
ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก 
ONITSUKA TIGER ที ่ต องการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่  
SHOP น ี ้ ม ี แบบให  เล ือกสรรมากมาย อ ีกทั ้ งยั งม ี ร  านขายต ุ  กตา KITTY 
DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั ้งยังมี 
SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื ้อ COMME 
DES GARCONS อีกดวย  
-  ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึก
กับ “ฮาจิโกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว 
อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที ่ต ึก(109) อิจิมารุคิว ทั ้งเสื ้อผา กระเป�า รองเทา 
เคร่ืองประดับและแฟช่ันช้ันนําของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย  
-   ยานชอปปم�งชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง
สินคา  
มากมายและ เครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือ
สินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟช่ัน
สําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางย่ีหอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II 
, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
- Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริตะ เปดใหบริการทุกวัน 
มีแบรนดชั้นนําของญี่ปุ �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
ที่แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีปุ�นโกอินเตอรมากมาย 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 
หรือหากทานใดมีความประสงคจะ เลือกซ้ือดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- 
บาท (ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึ่ง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลน
เครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา
ริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับ
บานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบ
เล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทานได
สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะ
ไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกก้ีเมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพื่อน
การตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
 

 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม 

แตเนื ่องดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา
ระหวาง 6.00 - 9.00 น เปนชวงท่ีมีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมาก
ซึ่งอาจจะทําใหขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางท้ังหมด 

 
 
 
 

แผนที่การเดินทาง      
  Ueno  Nippori  Airrport   

นาที   41   36     
Keisei 

Skyliner 

          
 Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo     

นาที 97 92 84 80 67   
Narita 

Express N'EX

          
 Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa     

นาที 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport 
Limousine 

Bus 

          
 Tokyo Area        
นาที 90+           Taxi 



 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที ่วิ ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอู
เอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่
เที่ยวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาที่ใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะน้ัน
กอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง     

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋วรถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดย
ไมตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหาร
ขายบนรถไฟโดยคาตั๋วรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่
รถไฟใหบริการต้ังแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็ค
เที่ยวสุดทายวาหมดตอนก่ีโมง   

4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถ
บัสนี้จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยว
โดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว 
เวลาที่ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียคร่ึงราคา 
   

5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะอยู
ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)  
            

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
ท่ีพัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา   
 

วันที่ 5 
   เมืองเกาซาวาระ – ศาลเจาคาโทริ - อิออน มอลล นาริตะ - สนามบินนาริตะ –            
   กรุงเทพ (ดอนเมือง)                                                                                                     
(B/-/-) 

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองเกาซาวาระ ( SAWARA OLD TOWN ) เมืองที่ขึ้นชื่อวา
เปน ลิตเติ้ลเอโดะ แหงชิบะ เปนเมืองเล็กๆตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมืองนาริตะ ซึ่งเคยเปนศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ(1603-1867)ซึ่ง
เปนเขตพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลือรานคาและสภาพของอาคารบานเรือนที่ตั้งเรียงรายมา
ตั้งแตสมัยโบราณ โดยสภาพยังคงเปนเหมือนเมื่อรอยกวาปที่แลว ดวยความรวมมือ
ของคนในทองถิ่น อิสระใหทานสัมผัสเมืองเกาดั้งเดิมของญี่ปุ �น รานคาตางๆ และ
คลังสินคาจากสมัยเอโดะ 

 
นําทานนมัสการ ศาลเจาคาโทริ(Katori Shrine) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองนาริตะ(Narita) ภายในจังหวัดชิบะ(Chiba) ศาลเจาแหงนี้ถือไดวาเปนศาล
เจาของศาสนาชินโต และเปนศาลเจาหลักของศาลเจาคาโทริกวา 100 แหงทั่วทั้ง
ญี่ปุ�นก็วาได ภายในศาลเจาประดับประดาดวยโคมไฟหินอยางงดงาม แถมยังมีสิ่งที่
ผูคนศรัทธาที่ทําใหผูคนหล่ังไหลไปสักการะอยางไมขาดสายศาลเจาแหงน้ียังสิ่งที่ผูคน
เคารพศรัทธาอยางรูปปم�น Futsunushi no Mikoto ผูซึ่งเปนทหารผูพิทักษที่สําคัญ
ในสมัยซามูไร จุดที่ถือไดวาเปนไฮไลทของท่ีน่ีน่ันก็คือ อาคารสีดํา และประตูสีแดงเขม 
อันเปนสิ่งกอสรางที่เกาแกที่สุดของศาลเจาคาโทริ สรางมาตั้งแตป ค.ศ.1700 รวมๆ



 

 

แลวหลายรอยป แถวๆบริเวรศาลเจาก็ยังมีรานคาและรานอาหารทั่วบริเวณลานจอด
รถดวย  

 
 นําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล (Aeon Narita Mall) เปนหางสรรพสินคา
ที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่องจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริ
ตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 
รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ยังมีราน
เสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษี
สินคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนาย
อาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมีโรง
ภาพยนตร Humax Cinema เปดใหบริการ 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก        



 

 

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

Thai Air Asia X เที ่ยวบินที่ XJ 603  ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื ่มบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

19.10น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
************************************************* 

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

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 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
31 ตค. – 04 พย. 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

01 – 05 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

02 – 06 พฤศจิกายน 62   19,989 19,989 19,989 6,000 12,900 

06 – 10 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 



 

 

07 – 11 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

08 – 12 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

09 – 13 พฤศจิกายน 62 21,989 21,989 21,989 6,000 12,900 

13 – 17 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

14 – 18 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

15 – 19 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

16 – 20 พฤศจิกายน 62 21,989 21,989 21,989 6,000 12,900 

20 – 24 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

21 – 25 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

22 – 26 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

23 – 27 พฤศจิกายน 62 21,989 21,989 21,989 6,000 12,900 

27 พย. – 01 ธค. 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

28 พย. – 02 ธค. 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

29 พย. – 03 ธค. 62 22,989 22,989 22,989 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) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

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

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 



 

 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา

ทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Thai Air Asia X 
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือ
ข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน 
เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    



 

 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

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

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

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

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา



 

 

จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที ่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทาง
บริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัท
ของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 



 

 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

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

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 



 

 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


