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TOKYO SAKURA TULIP(5D3N) 

“ NRT24 TOKYO BLOOM BLOSSOM ” 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
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บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ602 DMK(กรุงเทพ) – NRT (นาริตะ) 02.30 - 10.55 
XJ603 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.25 – 19.10 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   

23.30  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-2 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อาํนวย

ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ขอ้ควร

ทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับ

และจบั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

DAY 2 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) -  โตเกยีว (นาริตะ) – วดัอาสากสุะ – โกเท็มบะ พรีเมีย่มเอาท์เลท็  

(พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ ไม่อั้น !! และ อาบนํา้แร่ ออนเซ็น !!)   
02.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 602  

 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
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10.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) 

หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  

ASAKUSA TEMPLE นาํท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ วดัอาซากสุะ วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ 

และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิมทองคาํที่ศกัด์ิสิทธ์ิ 

ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัย ั งเป็น

ที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้

สุดของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีช่ือวา่ ถนน

นากามเิซะ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ  มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวง

กุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก อิสระใหท้่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูง

ที่สุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที่ริมแม่นํ้ าสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

Gotemba Premium Outlets จากนั้นนาํท่านอิสระชอ้ปป้ิง  โกเทม็บะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็  ศนูยร์วมสนิคา้แบ

รนดเ์นมทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ิง่ใหญ่ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ เชน่ 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 KIDSเป็นตน้ 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พกัที ่ HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI  หรือเทยีบเท่า   

จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แช่นํ้าแร่ออน

เซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
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DAY 3 
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว  – ชมซากรุะสวนอูเอโนะ - ชมเทศกาล  

Sakura Furusato Square  – หมู่บ้านเยอรมนั – นาริตะ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

FUJI นาํท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิช้ันที ่5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอ้ืออาํนวย หรือ ทางขึ้น

ปิด โดยเจา้หนา้ที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสินใจเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการชดเชยเงินคืนไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้าํระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใน ลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อย

แลว้) เม่ือถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสั

กบัอากาศที่บริสุทธ์ิ เยน็สบาย อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ของที่ระลึกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 น้ี ยงัเป็น

ที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมติาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นที่สกัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นที่สาํหรับ

บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่รอบของฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่  “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ ” (ปีศาจ

ที่มีจมูกแดงยืน่ออกมา) โดยมีความเช่ือวา่ที่น่ีท่านเทนกุปกครองอยูน่ัน่เอง และ ยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของ

ท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีนํ้ าหนกักวา่ 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ี่ พื้นในสวน ซ่ึงใน

สมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นที่มาวา่ทาํไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่

ผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก 
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EXPERIENCE EARTHQUAKE นาํท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑ์แผ่นดนิไหว ที่จาํลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟู

จิ และท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกบัการเกิดแผน่ดินไหวที่เกิดขึ้นใน

ประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถหลีกเล่ี ยงไดน้ี้ ให้

ท่านอิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

SHINJUKU นาํท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ ใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ มากมายและ 

เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับวยัรุ่น เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II , 

SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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UENO PARK  (**  พีเรียต ท่องเที่ยว เดินทาง เร่ิมต้น ต้ังแต่ 27 มีนาคม 63 – 06 เมษายน 63 **)  นาํท่านเดินทางสู่ 

สวนสาธารณะอเุอโนะ ทุกปีในช่วงฮานามิ หรือ เทศกาลชมซากุระ ผูค้นมากมายต่างพากนัมาที่ อุเอโนะอนชิโคเอ็น 

หรือ สวนสาธารณะอุเอโนะ ที่คนไทยคุน้เคยกนันัน่เอง ที่น่ีมีซากุระหลายพนัธุ ์เช่น โซเมอิโยชิโนะ และยามะซากุระ 

เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่มีทางเดินกลางสวนที่ลอ้มรอบไปดว้ยซากุระกวา่ 1200 ตน้ !!! เวลาลมพดัจะไดส้มัผสั กลีบซากุระ

จะปลิวตามลม เป็นววิที่สวยงาม อยากใหทุ้กคนไดส้มัผสัสกัคร้ัง  
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TULIP FURUSATO SQUARE  (** พีเรียตท่องเที่ยวเดินทางเร่ิมต้นต้ังแต่ 07  เมษายน 63 เป็นต้นไป  **)     นาํ

ท่านเดินทางสู่ สวน  ทวิลปิ  ฟูรูซาโตะ  เป็นสวนสาธารณะริมทะเลสาบที่มี สวนดอกทิวลิปและกงัหนัลมไสตล์

เนเธอร์แลนด ์ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นเพือ่ฉลองความสมัพนัธร์ะหวา่ง 2 ประเทศ อยูท่ี่จงัหวดัชิบะ (Chiba) ห่าง

จากโตเกียวประมาณ 1 ชัว่โมงโดยรถไฟเท่านั้น โดยจะมีการจดังานเทศกาลสวนทิวลิป ที่จะมีการปลูกดอกทิวลิปหลาก

สีสนั มากกวา่ 7 แสนตน้จากกวา่ 100 สายพนัธ ์ทาํใหเ้ป็นทุ่งดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น โดยงานน้ีจะจดั

ในฤดูใบไมผ้ลิ ช่วงกลาง- ปลายเดือนเมษายนของทุกปี โดยแต่ละปีจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายใหท้าํเช่น การเช่าชุด

ประจาํชาติของเนเธอร์แลนด์ , การขุดดอกทิวลิปแลว้นาํกลบับา้น , การแสดงดนตรีออแกนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ , 

การล่องเรือชมทะเลสาบ อินบา (Inba Lake), การเช่าจกัรยานป่ันภายในสวน , ร้านขายของฝาก และร้านคา้ร้านอาหาร

ต่างๆ  
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TOKYO GERMAN VILLAGE  หรือ โตเกียวโดอิสึมูระ  เป็นธีมปาร์คในสไตลห์มู่บา้นเยอรมนั ตั้งอยูใ่น

จงัหวดัชิบะ เป็นธีมปาร์คขนาดใหญ่ในพื้นที่กวา่ 60,000 ตารางเมตร ที่จาํลองบรรยายแบบคนัทรีฟาร์มในชนบทของ

ประเทศเยอรมนัมาไวไ้ดอ้ยา่งงดงามภายในธีมปาร์คแห่งน้ีรายลอ้มไปดว้ยสถานที่น่าสนใจต่างๆ ที่สามารถเพลิดเพลิน

ไดท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่ ไม่วา่จะเป็น ทุ่งดอกไมสี้สนัสดใส ที่ผลดักนัผลิดอกบานสะพร่ังตลอด 4 ฤดูกาล สวนสนุก สวน
สตัว ์หรือการเก็บผลไมส้ดๆ ก็เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถมาสนุกกนัไดอ้ยา่งเตม็ที่ และที่สาํคญั ยงัมีอาคารสวยๆ 

ในสไตลย์โุรปใหเ้ราถ่ายรูปกนัไดเ้พลินๆ มาเที่ยวเม่ือไหร่ก็แฮปป้ี 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

ที่พกั  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

DAY 4 
อสิระเตม็วนัหรือเลือกซ้ือทัวร์ดสินีย์แลนด์  
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระเตม็วนั ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้าํแนะนาํในการเดินทาง 
อาทิ 
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-  ศาลเจ้าเมจิ  เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพือ่อุทิศและเป็นที่สถิตยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระ

จกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิที่มีความสาํคญักบัประเทศญี่ปุ่ นยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพจากชาว
ญี่ปุ่ นยคุปัจจุบนัมากที่สุด   
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-  ย่านฮาราจูกุ  แหล่งรวมเ ส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคือคนที่กาํลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบ

แปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากที่น่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญี่ปุ่ น
แต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ี่น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญี่ปุ่ นน่ารักๆ เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอ

โมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที่ 
SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารัก

ไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 
GARCONS อีกดว้ย  
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-  ย่านชิบุย่า  ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลึกกบั “ฮาจิโกะ ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ที่

กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตสาํหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นนาํของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  
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-   ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ(Shinjuku) ใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้ง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้

แฟชัน่สาํหรับวยัรุ่น เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีก
มากมาย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
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หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลก

แห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี 

พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดั

จาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดงั Toy Story ชมฉาก
รบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผสิีงใน Haunted 

Mantion สมัผสัความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สา มมิติThe Invention of 

the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้มัผสักบั
ตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ พร้อมผองเพือ่นการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของที่

ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์

การเดนิทางจากนาริตะสู่โตเกยีว 
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1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิมตั้ง แต่ 9.00 

น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจาํนวนมาก

ซ่ึงอาจจะทาํใหข้ึ้นรถบสัไม่ครบตามจาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิง่จากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทีโดยใชค้วาม เร็วใน

การวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยูท่ี่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ใหบ้ริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นก่อน

เดินทางกลบัควรเช็คเที่ยวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง     

แผนท่ีการเดินทาง 

     

  

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 
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3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือวา่เป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟ
จะเป็นแบบระบุที่นัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัวา่ขึ้นไปแลว้เราจะไม่มีที่นัง่เบาะสามารถหมุนเขา้ หากนัไดมี้

อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยูท่ี่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-
19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเที่ยวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง   

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจาํกดัจาํนวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบ

โดยต่อรอบจะรับอยู ่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว 
เวลาที่ใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุาํกวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา    

5) Taxi ในส่วนของรถแทก็ซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พกัยา่นนาริตะจะอยูท่ี่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดย
ราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน)              

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที ่    TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า 
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DAY5 
วดันาริตะ – ออิอน มอลล์ นาริตะ  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) 
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
NARITASAN TEMPLE นาํทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เป็นวดัพทุธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีช่ือเสียงมากของเมือง        

 นาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูใ่นบริเวณ
 ทีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดีย ์ 3 ชั้นสไตล ์ Tahoto มีช่ือวา่ Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียงัมีสวนญี่ปุ่ น และ

 สวนยโุรปอีกดว้ย 
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AEON MALL นาํท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เน่ืองจากตั้งอยู่

ใกลก้บัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น มีร้านคา้ที่หลากหลายมากกวา่ 150 

ร้านจาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงั มีร้านเส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 

100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้งเสียภาษี

สินคา้สาํหรับนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจาํหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และ

ศูนยอ์าหาร ถดัไปจากหา้งสรรพสินคา้ยงัมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดใหบ้ริการ 

11.00น.     นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น 

14.25น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  Thai Air Asia X เที่ยวบินที่  XJ 603          

** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

19.10น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่าํเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษัท ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์

ของตัวท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

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

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

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

31 มนีาคม – 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 

05 – 09 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 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 

13 – 17 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 15,900 
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14 - 18 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 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 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 11,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จาํเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  
 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วทีถื่อหนังสือเดนิทางไทยและต่างชาติ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็

ค่าธรรมเนียม ในกรณขีอเอกสารย่ืนวซ่ีา 1,500 บาท 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ     

  และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด  Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดั 

  จํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง ) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว ต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
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× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท  และตดัทีน่ัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ี ควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมดัจําทุกกรณ ี

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิั ทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึ

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัข อสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิ ธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนใน ต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 
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 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์ ) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพย ายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นต้ องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  
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 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


