
 

 

 

รหัสทัวร GS25 2000248 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ทิวลิป ฟูจิ BLOOM BLOSSOM SAKURA 5D 3N (XJ) 

โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาสากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ ไมอ้ัน !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น - 
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – ชมซากุระสวนอูเอโนะ - ชมเทศกาล Sakura Furusato 

Square  – หมูบานเยอรมัน – นาริตะ – ทัวรดสินียแลนด - วัดนาริตะ – อิออน มอลล นาริตะ 

 



 

 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
 

XJ602 DMK(กรุงเทพ) – NRT (นาริตะ) 05.05 – 13.10 
XJ603 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.25 – 19.10 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 

ก.ก. ** 
 
DAY 1       กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
 
23.59  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-2 สายการบิน Thai 
Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจบั ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของ
เจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

 
DAY 2      กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) -  โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาสากุสะ (พิเศษ !! เมนบูุฟเฟตขา

ปูยักษ ไมอั้น !! และ อาบนํ้าแร ออนเซ็น !!)   
 
05.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน Thai 

Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 602  
                ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 



 

 

 

 
 
13.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา

เมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
                หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  
                     ASAKUSA TEMPLE นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได

ช่ือวาเปนวัดที่มคีวามศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน 
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบ
กับภายในวัดยงัเปนท่ีต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 
เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํา
รณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนน
นากามิเซะ ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคา ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนม
นานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก
ของทีร่ะลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก แลนดมารก
แหงใหมของกรุงโตเกียว ที่ริมแมน้ําสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น 
พักที่ HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI  หรือเทียบเทา   



 

 

 

                จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึง่ชาวญ่ีปุ�นมี
ความเช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

 
 
DAY 3      ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑแผนดนิไหว – ชมซากุระสวนอูเอโนะ - ชมเทศกาล 

Sakura Furusato Square  – หมูบานเยอรมัน – นาริตะ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                     FUJI นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไมขึ้น ในกรณี

ท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางข้ึนปด โดยเจาหนาท่ี ที่ดูแลทางข้ึนจะเปนผูพิจารณา
และตัดสินใจเทาน้ัน กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืน
ไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจาย
เรียบรอยแลว) เมื่อถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธ์ิ เย็นสบาย อิสระใหทุกทาน
ไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่ง
เปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ทีบ่นภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 
น้ี ยังเปนท่ีต้ังของ ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนท่ีสักการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อีกทั้งยังเปนท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวารอบของฟูจิซังช้ัน 



 

 

 

5 น้ี ถกูเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปศาจท่ีมีจมูกแดงยื่น
ออกมา) โดยมีความเช่ือวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหง
น้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 
375 กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกัน
มากมาย เปนตน จึงเปนท่ีมาวาทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานท่ีศักดิสิ์ทธ์ิท่ีผูคนตาง
เคารพบูชาและนิยมมาซื้อเคร่ืองรางของขลังกลับไปเปนฝากของเปนท่ีระลึก 

                     EXPERIENCE EARTHQUAKE นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดนิไหว ท่ีจําลอง
เร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ
เร่ืองราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญีปุ่�น เทคโนโลยี 
วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญีปุ่�นไมสามารถหลีกเล่ียงไดน้ี 
ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 



 

 

 

                     SHINJUKU นําทานเดินทางสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับ
การชอปปم�งสินคา มากมายและ เครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนด
เนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 
                      
                     UENO PARK  (** พีเรียตทองเท่ียวเดินทางเริ่มตนตั้งแต 27 มีนาคม 63 – 06 

เมษายน 63 **) นําทานเดินทางสู สวนสาธารณะอุเอโนะ ทุกปในชวงฮานาม ิหรือ 
เทศกาลชมซากุระ ผูคนมากมายตางพากันมาท่ี อุเอโนะอนชิโคเอ็น หรือ สวนสาธารณะ
อุเอโนะ ที่คนไทยคุนเคยกันน่ันเอง ท่ีน่ีมีซากรุะหลายพันธุ เชน โซเมอิโยชิโนะ และยามะ
ซากุระ เปนอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีมีทางเดินกลางสวนท่ีลอมรอบไปดวยซากุระกวา 1200 ตน 
!!! เวลาลมพัดจะไดสัมผัส กลีบซากุระจะปลิวตามลม เปนวิวที่สวยงาม อยากใหทุกคนได
สัมผัสสักคร้ัง  



 

 

 

 
 
                TULIP FURUSATO SQUARE  (** พีเรียตทองเท่ียวเดินทางเริ่มตนตั้งแต 07  

เมษายน 63 เปนตนไป **)     นําทานเดินทางสูสวน ทิวลิป ฟูรูซาโตะ เปน
สวนสาธารณะริมทะเลสาบที่มี สวนดอกทิวลปิและกังหันลมไสตลเนเธอรแลนด ท่ีสราง
ขึ้นเปนแหงแรกของญี่ปุ�นเพ่ือฉลองความสัมพันธระหวาง 2 ประเทศ อยูท่ีจังหวัดชบิะ
(Chiba) หางจากโตเกยีวประมาณ 1 ชัว่โมงโดยรถไฟเทาน้ัน โดยจะมีการจดังาน
เทศกาลสวนทิวลิป ที่จะมีการปลูกดอกทิวลิปหลากสีสัน มากกวา 7 แสนตนจากกวา 
100 สายพันธ ทําใหเปนทุงดอกทิวลิปท่ีใหญที่สุดของประเทศญี่ปุ�น โดยงานน้ีจะจัดใน
ฤดูใบไมผลิ ชวงกลาง-ปลายเดือนเมษายนของทุกป โดยแตละปจะมกีิจกรรมตางๆ
มากมายใหทําเชน การเชาชุดประจําชาติของเนเธอรแลนด, การขุดดอกทิวลิปแลว
นํากลับบาน, การแสดงดนตรีออแกนจากประเทศเนเธอรแลนด, การลองเรือชม



 

 

 

ทะเลสาบ อินบา(Inba Lake), การเชาจักรยานปم�นภายในสวน, รานขายของฝาก และ
รานคารานอาหารตางๆ  

 

 
 
                TOKYO GERMAN VILLAGE  หรือ โตเกียวโดอิสึมูระ เปนธีมปารคในสไตลหมูบาน

เยอรมัน ตัง้อยูในจังหวดัชิบะ เปนธีมปารคขนาดใหญในพ้ืนท่ีกวา 60,000 ตารางเมตร 
ท่ีจําลองบรรยายแบบคันทรีฟารมในชนบทของประเทศเยอรมันมาไวไดอยางงดงาม
ภายในธีมปารคแหงน้ีรายลอมไปดวยสถานท่ีนาสนใจตางๆ ทีส่ามารถเพลิดเพลินไดทั้ง
เด็กและผูใหญ ไมวาจะเปน ทุงดอกไมสีสันสดใส ท่ีผลัดกันผลิดอกบานสะพร่ังตลอด 4 
ฤดูกาล สวนสนุก สวนสัตว หรือการเกบ็ผลไมสดๆ ก็เปนกิจกรรมท่ีครอบครัวสามารถมา
สนุกกันไดอยางเต็มที ่และท่ีสําคัญ ยังมีอาคารสวยๆ ในสไตลยุโรปใหเราถายรูปกันได
เพลินๆ มาเท่ียวเมื่อไหรก็แฮปปم� 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 
ที่พัก  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 



 

 

 

DAY 4       อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนด  
 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
                อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอย

ใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
 

 
 
-  ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเปนที่สถิตยวิญญาณของ

องคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจ ิซึ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกบัประเทศญี่ปุ�นยคุ
ปจจุบันเปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญีปุ่�นยุคปจจุบันมากที่สุด   

 

 
 



 

 

 

-  ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเส้ือผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณคือคนท่ีกําลังมอง
หาซื้อเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเส้ือผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหา
ไดจากที่น่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได
ท่ีน่ีได จะมีวัยรุนญีปุ่�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะ
ซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสนิคาแบรนดดังระดบัโลก อาทิ CHANNEL, 
Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตองการ
หารองเทาแบบตนฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเลือกสรรมากมาย 
อีกทั้งยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไว
คอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังม ีSHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดวย  

 

 
 
-  ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟช่ันวัยรุนในโตเกยีวหามุมถกูใจถายภาพคูไวเปนท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูป

ปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกยีว อัพเดทแฟช่ันสไตล
โตเกียวท่ีตึก(109) อิจมิารุคิว ทั้งเส้ือผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองประดับและแฟช่ันชั้นนํา
ของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย  



 

 

 

 
 
-   ยานชอปปم�งชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคา มากมายและ 

เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณ
ผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เครื่องสําอาง
ยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีก
มากมาย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 
 

 



 

 

 

               หรือหากทานใดมีความประสงคจะ เลือกซ้ือดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึง่เปนดิสนีย
แลนดแหงแรกท่ีสรางนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการ
ถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด 
(ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจาก
ภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัด
จากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกบับานผีสิงใน Haunted 
Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการ
จับจายเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตวัการตูนเอก
จากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับ
การจับจายซ้ือของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด 

 
การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
 
แผนที่การเดินทาง      

  Ueno  Nippori  

Airrpo

  
นาท ี   41   36     Keisei Skyliner 

          

 

Ikebukur Shinjuk Shibuy
Shinaga

Tokyo     

นาท ี 97 92 84 80 67   
Narita Express 

N'EX 



 

 

 

 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบรกิารฟรีของทางโรงแรม แตเน่ืองดวย

จะตองเร่ิมตัง้ แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 9.00 
น เปนชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบนิ เปนจํานวนมากซึ่งอาจจะทําใหข้ึนรถบัสไมครบ
ตามจํานวนผูเดินทางท้ังหมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาที
โดยใชความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาต๋ัวจะอยูท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ทาน 
โดยเวลาท่ีใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียว
สุดทายวาหมดตอนกี่โมง     

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปนรถไฟท่ีราคา
คอนขางสูงนิดนึงแตต๋ัวรถไฟจะเปนแบบระบุทีน่ั่งบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลัววาข้ึนไป
แลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบนรถไฟโดยคาต๋ัวรถไฟ
จะอยูท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาท่ีรถไฟใหบริการต้ังแตเวลา 7.44-
19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง   

4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ีจะจํากัด
จํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเท่ียวโดยจะใชระยะเวลา

          

 

Ikebukur Shinjuk Shibuy TokyoCit
Shinaga

    

นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   
Airport Limousine 

Bus 

          
 Tokyo Area        
นาท ี 90+           Taxi 



 

 

 

ในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เท่ียว เวลาท่ีใหบริการ 5.55-
17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียคร่ึงราคา    

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

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที่  TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
DAY5       วัดนาริตะ – อิออน มอลล นาริตะ  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) 
 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

 



 

 

 

                NARITASAN TEMPLE นําทุกทานสู วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เปนวัดพุทธเกาแก ขนาด
ใหญ ท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สรางขึน้ในป 940 ต้ังอยูไมไกลจากสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายต้ังอยูในบริเวณ ทีกวางขวาง เชน 
หองโถงหลัก เจดีย 3 ช้ันสไตล Tahoto มช่ืีอวา Great Pagoda of Peace 
นอกจากน้ียังมีสวนญี่ปุ�น และ สวนยุโรปอีกดวย 

 

 
 
                     AEON MALL นําทานเดินทางสู อิออน มอลล เปนหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมู

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายใน
ตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 รานจําหนาย
สินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียงัมรีานเส้ือผาแฟช่ัน
มากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 
arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคา
สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหาร
หลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถดัไปจากหางสรรพสินคายังมีโรงภาพยนตร 
Humax Cinema เปดใหบริการ 

11.00น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น 



 

 

 

14.25น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai 
Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 603 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช
เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

19.10น.    เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
                 ** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว

รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ี
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
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 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน มีนาคม – เมษายน 63 
28 มีนาคม – 01 เมษายน 63 24,999 24,999 24,999 7,500 15,900 

29 มีนาคม – 02 เมษายน 
63 24,999 24,999 24,999 7,500 15,900 

30 มีนาคม – 03 เมษายน 
63 24,999 24,999 24,999 7,500 15,900 

31 มีนาคม – 04 เมษายน 63 24,999 24,999 24,999 7,500 15,900 
01 – 05 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 15,900 



 

 

 

02 – 06 เมษายน 63 28,999 28,999 28,999 7,500 15,900 
03 – 07 เมษายน 63 28,999 28,999 28,999 7,500 15,900 
04 – 08 เมษายน 63 28,999 28,999 28,999 7,500 15,900 
06 – 10 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 15,900 
07 – 11 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 15,900 
08 – 12 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 15,900 
09 – 13 เมษายน 63 32,999 32,999 32,999 7,500 15,900 
10 – 14 เมษายน 63 35,999 35,999 35,999 7,500 15,900 
11 – 15 เมษายน 63 35,999 35,999 35,999 7,500 15,900 
12 – 16 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 7,500 15,900 
15 – 19 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 
16 – 20 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 
17 – 21 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 
18 – 22 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 
19 – 23 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 
20 – 24 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 
21 – 25 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

 
** 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 ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 



 

 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม
วาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน 
ตามที่ตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Thai Air Asia X 
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระ   
  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 
  จํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการ
บิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 



 

 

 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก 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 เครื่องด่ืม คา

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

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลบั 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

 

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

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

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยงัไมไดรบัยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา
มาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระ
แลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระ
มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเนื่องในการ



 

 

 

เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก 
ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวน
ครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีกรุปเหมา หรือ กรุปตัดหนาราน ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกกรุปในทุกกรณี 
 

เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครัง้หากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร



 

 

 

ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  



 

 

 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 



 

 

 

ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลกูคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

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

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน
วันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  



 

 

 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


