
 
 
 

 
 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ (XJ) : ข้ึนเครื่องท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(BKK) 
XJ602 BKK(สุวรรณภูม)ิ – NRT (นารติะ) 02.30 – 10.45 
XJ603 NRT(นารติะ) - BKK(สุวรรณภูม)ิ 14.25 – 19.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 
 



 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) - นาริตะ                                                                                                  (–/–/–) 
23.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

02.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที่ 
XJ606 

10.45 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาท้องถิ่นเรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 
ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU 
น าท่านออกเดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบรเิวณ
ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิด้วยวิวทิวทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจสิูง
ตระหง่าน และสายน ้าบรสิุทธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสนิคา้แบรนด์

เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ เช่น MICHEL 
KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 

วนัท่ี 2 สนามบินนาริตะ - นาริตะ –  หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค - โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็           (–/L/D)                                                            



DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 
PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อัน้ 
ท่ีพกั       FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้
แชน ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิตดีข้ึน 

 

 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จกักันทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิึโอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาที่มคีวามสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาที่มชีื่อเสยีง
และเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสญัลกัษณ์
หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่่านมา องคก์ารยูเนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟจู ิไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีที่
อากาศไม่เอื้ออ านวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีดู่แลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีที่

วนัท่ี 3 
ภเูขาไฟฟูจิชัน้ 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – อเุอโนะ - สวนซากรุะ ฟูรซูาโตะ    

                                                                                                                                                        (B/L/-)                            



ไม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้ าระค่าใชจ้่าย
ทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อิสระให้ทุกท่านได้เกบ็ภาพความประทบัใจ
เก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสญัลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 
 บนภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 นี้ ยงัเป็นทีต่ัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นที่

สกัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นทีส่ าหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงัชัน้ 5 
นี้ ถูกเรยีกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มจีมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่าทีน่ี่
ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนกักว่า 375 กโิลกรมั ตกอยู่ทีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมยัก่อนมผีูค้นนยิมมาทดลอง
ยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นต้น จงึเป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ผู้คนต่างเคารพบูชา
และนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

 น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ
และท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกิดแผ่นดนิไหวที่
เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิี่ประเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถ
หลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู่ สวนอเุอโนะ (UENO PARK) เรยีกไดว้่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ทีถ่า้มา
แถวๆย่านอุเอะโนะรบัรองว่ามาแลว้ไม่ใช่นัง่พกัผ่อนเพลนิๆเฉยๆแน่นอน เพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ไมใ่ช่แค่
เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ขา้งในบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆ โดยภายในมทีัง้วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวน
สตัว ์มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศร่มรื่นจงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนิยมมาพกัผ่อนกนั ช่วงปกตทิีว่่าคนนยิม
มาแลว้บอกเลยว่าจะพคีสุดๆกช็่วงฤดูใบไมผ้ลขิองทกุๆปี (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลายเดอืน
มนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 



 
น าทุกท่านสู่ สวนซากรุะ ฟูรูซาโตะ(SAKURA FURUSATO SQUARE) เป็นสวนสาธารณะรมิทะเลสาบที่ม ี
สวนดอกทวิลปิ ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นเพื่อฉลองความสมัพนัธ์ระหว่าง 2 ประเทศ อยู่ที่จงัหวดัชบิะ 
โดยจะมกีารจดังานเทศกาลสวนทวิลปิ ที่จะมกีารปลูกดอกทวิลปิหลากสสีนั มากกว่า 7 แสนต้นจากกว่า 100 
สายพนัธ์  และยงัมกีงัหนัลมสไตล์เนเธอร์แลนด ์ "DE LIEFDE" ท าขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด ์และประกอบที่
เมืองซากุระ สร้างขึ้นในปี 1994 เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของ SAKURA FURUSATO SQUARE และเป็น
สญัลกัษณ์ของมติรภาพอนัดงีามระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและเนเธอร์แลนด ์เป็นกงัหนัลมสูบน ้าอนัแรกในประเทศ
ญี่ปุ่ น สูง 15.6 เมตร ท าจากอิฐและสี่คอนกรตีเสรมิเหลก็ เพื่อจะตกัน ้าขึ้น เพลาที่ขบัเคลื่อนดว้ยแรงลมจะหมุน
กงัหนัน ้าขา้งล่าง ท าใหเ้ป็นทุ่งดอกทวิลปิทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น โดยแต่ละปีจะมกีจิกรรมต่างๆมากมายให้
ท าเช่น การเช่าชุดประจ าชาตขิองเนเธอรแ์ลนด์, การขุดดอกทวิลปิแลว้น ากลบับา้น, การแสดงดนตรอีอแกนจาก
ประเทศเนเธอรแ์ลนด์, การล่องเรอืชมทะเลสาบ อินบา, การเช่าจกัรยานปัน่ภายในสวน, ร้านขายของฝาก และ
รา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ นอกจากทุ่งดอกทวิลปิแลว้ ทีส่วนซากุระ ฟูรูซาโตะ(SAKURA FURUSATO SQUARE)
ในช่วงเวลาอื่นๆยงัมทีุ่งดอกไมใ้หช้มอกีหลายชนิด เช่น ดอกคอสมอส ดอกป้อปป้ี และดอกทานตะวนัเป็นตน้ 

 



น าท่านเดินทางสู่  อิออน นาริตะ มอลล์ (AEON NARITA MALL) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้อยู่ใกล้กบัสนามบนินานาชาตินารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยั
สไตล์ญี่ปุ่ น มรี้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน
บ้าน นอกจากนี้ยงัมรี้านเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM 
GAMES ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส าหรับ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารกม็ใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนย์
อาหาร ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์HUMAX CINEMA เปิดใหบ้รกิาร 

ค า่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั HOTEL NIKKO NARITA หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการ

เดนิทาง (ไม่มรีถบรกิาร) อาท ิ

 ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิและเป็นทีส่ถติย์วญิญาณขององคส์มเด็จพระ

จกัรพรรดเิมจ ิซึ่งเป็นจกัรพรรดทิี่มคีวามส าคญักบัประเทศญี่ปุ่ นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิง่ และได้รบัความเคารพ

จากชาวญี่ปุ่ นยุคปัจจุบนัมากทีสุ่ด   

 ย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคอืคนทีก่ าลงัมองหาซื้อเสือ้ผา้

แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซื้อเสือ้ผา้แนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการ

เหน็วยัรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ี่นี่ได้ จะมวียัรุ่นญี่ปุ่ นน่ารกัๆ เดนิกนัเต็มถนนเหมอืนกบั

ถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั ้นแล้ว ท่านยงัได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ 

CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบ

ต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY 

DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทัง้ยงัม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮติ 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

 ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรู้

ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทัง้

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย  

 SHISUI PREMIUM OUTLETS อยู่ใกล้กบัสนามบนินารติะ เปิดให้บรกิารทุกวนั มแีบรนด์ชัน้น าของญี่ปุ่ นและ

แบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น 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 สามารถช้อปได้ตัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ช้อปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิค้าแบรนด์เนมที่แหล่ง

รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

วนัท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั                                                                                                            (B/-/-) 



 หรอืหากท่านใดมคีวามประสงค์จะ เลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด ์1 DAY PASSPORT เพ่ิมท่านละ 3,200.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสรา้งกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน

สนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตวั

ใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก

ภาพยนตร์ THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน HAUNTED MANTION สัมผัสความ

น่ารกัของตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ SMALL WORLD ชมภาพยนตรส์ามมติิTHE INVENTION OF THE 

YEAR ให้ท่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยงัจะไดส้มัผสั

กบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดสินีย์ อย่าง มกิกี้เม้าส์ มนินี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการ

จบัจ่ายซื้อของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสู่สนามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม(มเีป็นบางโรงแรม) แต่เนื่อง

ดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงทีม่ลีูกค้าใช้

บรกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้รถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย KEISEI SKYLINER เป็นรถไฟที่วิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช้

ความ เรว็ในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ทีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น 

เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสุดทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง     

3) รถไฟสาย NARITA EXPRESS (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสูง

นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ัง่บนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึน้ไปแล้วเราจะไม่มทีี่นัง่เบาะสามารถ

หมุนเขา้ หากนัได้มอีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ทีร่าคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาทีร่ถไฟ

ใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสุดทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง  

แผนทีก่ารเดนิทาง      
  UENO  NIPPORI  AIRRPORT   
นาท ี   41   36     KEISEI SKYLINER 

          
 IKEBUKURO SHINJUKU SHIBUYA SHINAGAWA TOKYO     

นาท ี 97 92 84 80 67   
NARITA EXPRESS 

N'EX 

          
 IKEBUKURO SHINJUKU SHIBUYA TOKYOCITY SHINAGAWA     

นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   
AIRPORT 

LIMOUSINE BUS 

          
 TOKYO AREA        
นาท ี 90+           TAXI 



4) AIRPORT LIMOUSINE BUS เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจ ากัดจ านวน

ผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 

3,000 เยน/ท่าน/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เดก็อายุต ากว่า 12 จะเสยีครึง่ราคา  

5) TAXI ในส่วนของรถแทก็ซีน่ี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พกัย่านนารติะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 

เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)   

*** ราคาค่าเดนิทางอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง *** 

เท่ียง-ค า่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  HOTEL NIKKO NARITA หรือเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านสู่ ศาลเจ้าคาโทริ(KATORI SHRINE) เป็นศาลเจ้าแห่งนักรบและการปกปักรกัษาประเทศญี่ปุ่ น เป็น
หนึ่งในศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น เป็นทีท่ีบู่ชาเทพเจา้ FUTSUNUSHI เทพผูพ้ทิกัษ์แห่งดาบและการสงคราม 
และเชื่อกนัว่าเป็นผู้ที่ช่วยสรา้งประเทศญี่ปุ่ น และช่วยรกัษาความสงบและปกป้องญี่ปุ่ นจากภยัพบิตัิต่ างๆ ศาล
เจา้แห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นศาลเจา้ของศาสนาชนิโต และเป็นศาลเจา้หลกัของศาลเจา้คาโทรกิว่า 100 แห่งทัว่ทัง้ญี่ปุ่น 
ภายในศาลเจ้าประดบัประดาดว้ยโคมไฟหนิอย่างงดงาม ยงัมสีิง่ที่ผู้คนศรทัธาที่ท าใหผู้้คนหลัง่ไหลไปสกัการะ
อย่างไม่ขาดสาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 5 ศาลเจ้าคาโทริ - สนามบินนาริตะ - กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                               (B/-/-) 



 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

14.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิ
ที ่XJ603 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 
อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสรมิเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสรมิเตียง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

01 – 05 เมษายน 2566 37,999 6,500 

02 – 06 เมษายน 2566 37,999 6,500 

03 – 07 เมษายน 2566 39,999 6,500 

04 – 08 เมษายน 2566 39,999 6,500 

05 – 09 เมษายน 2566 39,999 6,500 

06 – 10 เมษายน 2566 39,999 6,500 

07 – 11 เมษายน 2566 39,999 6,500 

10 – 14 เมษายน 2566 45,999 6,500 

11 – 15 เมษายน 2566 45,999 6,500 

12 – 16 เมษายน 2566 45,999 6,500 

13 – 17 เมษายน 2566 45,999 6,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 18,500 บาท 
ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 



ทางบริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถ
บสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวิต
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 



- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานัดหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรยีกเก็บเพิม่เติม หากสายการบนิมกีารเก็บภาษีน ้ามนัเพิม่ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลูกคา้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่าท่องเท่ียว 1,500 บาท 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิัท กรณีเป็นบวกหรอืติดโควดิต้องมผีลตรวจ
และใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยืนยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิัทคู่ค้า และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการย่ืนเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทนัทีหลงัจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

https://bit.ly/3NVFrkV


- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง
กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิัททวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บริษัทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

- ในการยื่นวีซ่า กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวีซ่าและจดัเตรียมเอกสาร 
1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซี่า เป็นต้น กรณียื่นวซี่าหลงั 15 วนัก่อนเดนิทาง หาก
ถูกปฏเิสธวซี่า บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิ 

 
หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิัทฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการได้รบั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่
จ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


