
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

TOKYO FUJI FREEDAY ( D3N) 

“NRT13 TOKYO โป๊ะแตก ” 
สายการบิน THAI AIR ASIA (XJ) 

 

 



 
 

บินสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย (XJ) : ขึนเครืองทีสนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ 602 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นารติะ) 05.05 – 13.10 

XJ 603 NRT(นารติะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.25 – 19.10 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนําหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. (  ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดนํ้าหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. ** 

 

วนัที       กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                  (-/-/-) 

 

.   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

 ชนั 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ คอยให้

การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพอืเตรยีมความ

พรอ้มก่อนออกเดนิทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสตัว์ พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทงันีขนึอยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าทศุีลกากร ด่านตรวจ

คนเขา้เมอืง  

 

วนัที  
     กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาซากสุะ (พิเศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าปูยกัษ์ 

    ไม่อนั !! และ อาบนําแร่ ออนเซน็ !!)                                                                           (-/-/D) 

 

0 . 5น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิน Thai Air Asia X 

เทยีวบนิท ีXJ 602  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ  ชวัโมง ** 

 
13.10น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญีปุ่ น (ตามเวลาท้องถนิเรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ  

ชวัโมง) หลงัผ่านขนัตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

นําท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วดัทไีด้ชอืว่าเป็นวดัทมีคีวาม

ศกัดสิทิธ ิและได้รบัความเคารพนับถอืมากทสีุดแห่งหนึงใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองค์เจา้แม่กวน  

อมิทองคําทศีกัดสิทิธ ิขนาด .  เซนตเิมตร ซงึมกัจะมผีูค้นมากราบไหว้ขอพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอด

ทงัปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทตีงัของโคมไฟยกัษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในโลกด้วยความสูง .  เมตร ซงึ



 
 

แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทอียูด่า้นหน้าสุดของวดั ทมีชีอืว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวั

วหิารทปีระดษิฐานเจ้าแม่กวนอมิทองคํา มชีอืว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซงึเป็นทตีงัของ

รา้นคา้ ขายของทรีะลกึพนืเมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทรีะลกึ ฯลฯ 

ให้ทุกท่านได้เลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ อิสระให้ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยทสีูงทสีุดใน

โลก แลนดม์ารก์แห่งใหมข่องกรุงโตเกยีว ทรีมิแมนํ่าสุมดิะ โตเกยีว สกายทร ี

 
คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบฟุเฟต์ขาปยูกัษ์ไม่อนั 

พกัที  FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นําแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึงชาวญีปุ่ นมีความเชือว่า

หากได้แช่นําแร่ออนเซน็ ธรรมชาตินีแล้ว จะทาํให้ผิวพรรณเปล่งปลงั สวยงาม และช่วยให้ระบบการ

หมนุเวียนโลหิตดีขึน 

  
 

 



 
 

วนัที  
     ภเูขาไฟฟจิูชนั 5 – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – หมู่บา้นอิยาชิโนะซาโตะ   –  ย่านช้อปปิงชินจกุ ุ

      – นาริตะ                                                                                                                      (B/L/-)                                                    

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิงั หรอื ทเีรารู้จกักนัทวัไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตงัอยู่

ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภเูขาทมีคีวามสงูเหนือจากระดบันําทะเล ,  เมตร ภูเขาทมีชีอืเสยีง

และเป็นทรีูจ้กัไปทวัโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์

หนึงของประเทศญปีุ่ น ทงัยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทยีวต่างชาตทิมีาเยอืนประเทศญปีุ่ นในตลอดทุก

ฤดูกาล ซงึในปี พ.ศ.  ทผี่านมา องค์การยูเนสโก้ ไดป้ระกาศให้ภูเขาไฟฟูจ ิได้รบัการขนึทะเบยีนเป็น

มรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  

  นําทา่นเดนิทางขนึสู่ ภเูขาไฟฟจิู ชนัที  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธไิมข่นึ ในกรณีทอีากาศไม่เออือํานวย หรอื 

ทางขนึปิด โดยเจา้หน้าท ีทดีูแลทางขนึจะเป็นผู้พจิารณาและตดัสนิใจเท่านัน กรณีทไีม่สามารถขนึได้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้ําระค่าใชจ้า่ยทงัหมดในลกัษณะ

ของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแล้ว) เมอืถึงทภีูเขาไฟฟูจชินั  ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภูเขา

และววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศทบีรสิุทธ ิเยน็สบาย อสิระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ

ประทบัใจเก็บไว้ตามอัธยาศยั ท่านสามารถเลือกซอืสินค้าของทรีะลกึซงึเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิน

หลากหลายบรรยากาศได้อกีดว้ย ทบีนภูเขาไฟฟูจชินั  นี ยงัเป็นทตีงัของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake 

Jinja) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นทสีกัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทงัยงัเป็นทสีําหรบับวงสรวงท่านเทนกุ 

โดยมคีวามเชอืว่ารอบของฟูจซิงัชนั  นี ถูกเรยีกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทมีจีมกู

แดงยนืออกมา) โดยมคีวามเชอืว่าทนีีท่านเทนกุปกครองอยู่นันเอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจา้แห่งนีมสีมบตัิ

ของท่านเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทมีนํีาหนักกว่า  กโิลกรมั ตกอยู่ทพีนืใน

สวน ซงึในสมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนีกนัมากมาย เป็นต้น จงึเป็นทมีาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึ

เป็นสถานทศีกัดสิทิธทิผีูค้นต่างเคารพบชูาและนิยมมาซอืเครอืงรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นทรีะลกึ 

  นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ทจีําลองเรอืงราวของภูเขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเหตุการณ์เรอืงราวต่างๆ ทเีกยีวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที

เกิดขนึในประเทศญีปุ่ น เทคโนโลยี วิวฒันาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติทปีระเทศญีปุ่ นไม่

สามารถหลกีเลยีงไดน้ ีใหท้่านอสิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศยั 



 
 

 
เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  นําท่านเดนิทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตงัอยู่ในพนืททีเีคยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝังทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซงึถูกพายุไต้ฝุ่ นพดัถล่มในปี  จน

กระทงัต่อมาอีก  ปีได้รบัการบูรณะขึนใหม่ให้เป็นแบบดังเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้

ประชาชนได้เข้าชมศกึษาเรยีนรู้เกยีวกบัวฒันธรรม ลองและซอืสนิค้าหตัถกรรมแบบดงัเดมิภายในหมู่บ้าน 

ประกอบด้วยบ้านกว่า  หลงัคาเรอืน ทไีด้รบัการดดัแปลงให้เป็นรา้นค้า รา้นอาหาร พพิธิภณัฑ ์และแกล

เลอร ีซงึแต่ละหลงักจ็ะมคีวามเชยีวชาญในงานฝีมอืดงัเดมิทต่ีางกนั เช่น เครอืงปันดนิเผา ธปู และผ้าทอ หรอื

อาจเขา้ร่วมทดลองผลติกระดาษวาช ิถ่านชารโ์คล และบะหมโีซบะด้วยตนเอง  ส่วนของพพิธิภณัฑใ์นบ้าน 

ไดแ้ก่ บา้นวาตานาเบะ(Watanabe House)ทจีดัแสดงเกยีวกบัชวีติประจาํวนัของเกษตรกรทเีคยใชช้วีติอยู่ใน

แถบนี พพิธิภณัฑก์ารกดัเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ทอีธบิาย

ถงึสาเหตุของการเกดิดนิถล่มททีาํลายหมูบ่า้น และเทคนิคการใชป้้องกนัภยัพบิตับิา้นทเีหลอืจะเป็นอารต์แกล

เลอร ีแสดงงานศลิปะทอ้งถนิ รา้นผลติ และสตูดโิอถ่ายภาพบุคคล ซงึนักท่องเทยีวจะไดล้องสวมชุดกโิมโนะ 

หรอืชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็นทีระลึก(ประมาณ  เยน) นอกจากนียงัมรี้านอาหารตงัอยู่รอบๆ

หมูบ่า้นอกีดว้ย (**รายการนีไมร่วมค่าเช่าชุดกโิมโน**) 



 
 

 
นําท่านสู่ ย่านช้อปปิงชินจุก ุ(Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิงสนิค้ามากมายและ 

เครอืงใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครอืงเล่นเกมส์หรอืสนิค้าทจีะเอาใจคุณผู้หญงิด้วย กระเป๋า 

รองเท้า เสอืผา้ แบรนด์เนม เสอืผา้แฟชนัสําหรบัวยัรุ่น เครอืงสําอางยหี้อดงัของญปีุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอนืๆ อกีมากมาย 

 
คาํ  อิสระอาหารคาํ ตามอธัยาศยัเพือสะดวกแก่การท่องเทียว 

ทีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

 



 
 

วนัที      อิสระเตม็วนัหรือเลือกซือทวัรดิ์สนียแ์ลนด ์                                               (B/-/-) 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนั ให้ท่านอิสระช้อปปิง หรอืเดนิทางสู่สถานทที่องเทยีวอนื ๆ โดยมไีกด์คอยให้คําแนะนําในการ

เดนิทาง อาท ิ

-  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทสีรา้งขนึเพอือุทศิและเป็นทสีถติยว์ญิญาณขององคส์มเดจ็

พระจกัรพรรดเิมจ ิซงึเป็นจกัรพรรดทิมีคีวามสําคญักบัประเทศญปีุ่ นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยงิ และไดร้บัความ

เคารพจากชาวญปีุ่ นยคุปัจจุบนัมากทสีุด   

-  ย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมเสอืผ้า เครอืงประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญีปุ่ น หากคุณคอืคนทกีําลงัมองหาซอื

เสอืผา้แบบแปลกๆ หรอืต้องการหาซอืเสอืผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากทนีีอกีดว้ย หรอื ถ้า

ต้องการเหน็วยัรุ่นญปีุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดูไดท้นีีได้ จะมวียัรุ่นญปีุ่ นน่ารกัๆ เดนิกนัเตม็ถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนันแล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิงสนิค้าแบรนด์ดงัระดบั

โลก อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทตี้องการหา

รองเทา้แบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ท ีSHOP นีมแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทงัยงัมรีา้นขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีทงัยงัม ีSHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสอื COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

-  ย่านชิบยุ่า ศูนยก์ลางแฟชนัวยัรุน่ในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นทรีะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รปูปันสุนัข

แสนรูท้กีลายเป็นจดุนดัพบยอดฮติสําหรบัหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชนัสไตลโ์ตเกยีวทตีกึ( ) อจิมิารุควิ 

ทงัเสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครอืงประดบัและแฟชนัชนันําของญปีุ่ นในฤดูต่างๆอนืๆมากมาย  

- Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวนั 

มแีบรนด์ชนันําของญปีุ่ นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลอืกสรรมากมายกว่า  รา้นคา้เช่น 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 

สามารถช้อปไดต้งัแต่เวลา :  - : น. ช้อปปิงอย่างจุใจกบัสนิค้าแบรนด์เนมทแีหล่งรวมสนิคา้นําเขา้

และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

เทียง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือสะดวกแก่การท่องเทียว 

หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลือกซือดิสนียแ์ลนดเ์พิมท่านละ , .- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญีปุ่ นซึงเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกทีสร้างนอกประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดยสร้างขนึในปี พ.ศ.  จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า  ล้านบาท ให้ท่าน

สนุกสนานกบัเครอืงเล่นนานาชนิด (ไมจ่าํกดัจาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครอืงเล่น

ตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรอืงดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก



 
 

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของ

ตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ให้ท่านได้

สนุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซอืสนิค้าทรีะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทงัยงัจะได้สมัผสักบัตวัการต์ูน

เอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกเีมา้ส ์มนินีเมา้ส ์พรอ้มผองเพอืนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซอืของ

ทรีะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

 

) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสู่สนามบนินารติะใช้รถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม(มเีป็นบางโรงแรม) แต่

เนืองดว้ยจะต้องเรมิตงั แต่ .  น.เป็นต้นไปเพราะเนืองจากในตอนเชา้ระหว่าง .  - .  น เป็นช่วงทมีี

ลกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจาํนวนมากซงึอาจจะทาํใหข้นึรถบสัไมค่รบตามจาํนวนผูเ้ดนิทางทงัหมด 

) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทวีงิจากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง  นาทโีดยใช้

ความ เรว็ในการวงิ  ก.ม./ชม.โดยค่าตวัจะอยูท่เีทยีวละ ,  เยน/ท่าน โดยเวลาทใีหบ้รกิาร . - .  

น เพราะฉะนันก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทยีวสุดทา้ยว่าหมดตอนกโีมง     

) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืว่าเป็นรถไฟทรีาคาค่อนขา้งสูง

นิดนึงแต่ตวัรถไฟจะเป็นแบบระบุทีนังบนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขนึไปแล้วเราจะไม่มทีีนังเบาะ

สามารถหมุนเข้า หากนัได้มอีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตวัรถไฟจะอยู่ทรีาคาเทยีวละ ,  เยน/ท่านโดย

แผนทีการเดินทาง 
     

  
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 



 
 

เวลาทรีถไฟให้บรกิารตงัแต่เวลา . - .  น เพราะฉะนันก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทยีวสุดท้ายว่าหมด

ตอนกโีมง   

) Airport Limousine Bus เป็นอกี  ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแต่รถบสันีจะจํากดัจาํนวนผูโ้ดยสาร 

ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู ่ -  ทา่นต่อเทยีวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง -  นาท ีราคา ,  

เยน/ท่าน/เทยีว เวลาทใีหบ้รกิาร . - .  น ถา้เดก็อายุตํากว่า  จะเสยีครงึราคา    

) Taxi ในส่วนของรถแทก็ซนีีค่าโดยสารจากโตเกยีว สู่โรงแรมทพีกัย่านนารติะจะอยู่ทรีาคา , - ,  

เยน (โดยราคานีจะไมร่วมค่าทางด่วน)              

คาํ  อิสระอาหารคาํ ตามอธัยาศยัเพือสะดวกแก่การช้อปปิง 

ทีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า  

  

วนัที     วดันาริตะ – อิออน มอลล ์นาริตะ – ดองกี - สนามบินนาริตะ – กรงุเทพ (ดอนเมือง)   (B/-/-) 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ทมีี

ชอืเสยีงมากของเมอืงนารติะ สร้างขนึในปี 940 ตงัอยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตินารติะ ภายในวดัมี

อาคารทหีลากหลายตงัอยู่ในบรเิวณทกีว้างขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดยี ์3 ชนัสไตล ์Tahoto มชีอืว่า Great 

Pagoda of Peace นอกจากนียงัมสีวนญปีุ่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย 

 
นําท่านเดนิทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิค้าทนิียมในหมู่นักท่องเทยีว

ชาวต่างชาต ิเนืองจากตงัอยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรปูแบบททีนัสมยัสไตลญ์ปีุ่ น 



 
 

มรี้านค้าทหีลากหลายมากกว่า 150 ร้านจําหน่ายสนิค้าแฟชนั อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน 

นอกจากนียงัมรีา้นเสอืผา้แฟชนัมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 

arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซงึบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสําหรบันักท่องเทยีว

ชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มใีห้เลอืกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนย์อาหาร 

ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

 
นําท่านช็อปปิงร้านค้ายอดนิยมของคนไทยและชาวต่างวชาติ ร้านนีมีชือเต็มๆว่า ดองกิโฮเตะ (Don 

Quijote) เป็นดสิเคานต์สโตรแ์ห่งใหญ่ ปัจจุบนัมมีากกว่า  สาขาทวัญปีุ่ น นอกจากจะมสีนิคา้ครบครนั 

ราคาคุม้ค่าแลว้ ยงัยกเวน้ภาษใีหก้บันักท่องเทยีวอกีดว้ย แถมยงัเปิดใหบ้รกิารจ  ชวัโมง อกีดว้ย  

11.00น.     นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีปุ่ น 

1 . 5น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X 

เทยีวบนิท ีXJ 603  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ  ชวัโมง ** 

19. น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************* 

** ราคานี เป็นรายการจอยหน้าร้านเท่านัน กรณีตดักรุป๊ทงักรุป๊ หรือ ทาํรายการเป็นกรุป๊เหมาต่างๆ 

รบกวนติดต่อบริษทัเพือเชค็ราคาใหม่ทุกครงั ** 

** หากลูกค้าท่านใดทีจาํเป็นต้องออกตวัภายใน (ตวัเครืองบิน , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครงัก่อนทาํการออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์ หรือ 



 
 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์งันีเพือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

-  ท่าน  

อตัราท่านละ 

 เดก็  ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดียว 

เพิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตวัเครอืงบิน

อตัรา  

ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 256  

30 กย. – 04 ตค. 2562 21,889 21,889 21,889 6,000 12,900 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 - 27 ตลุาคม 2562 24,889 24,889 24,889 6,000 12,900 

24 - 28 ตลุาคม 2562 22,889 22,889 22,889 6,000 12,900 



 
 

25 - 29 ตลุาคม 2562 22,889 22,889 22,889 6,000 12,900 

26 – 30 ตลุาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

27 – 31 ตลุาคม 2562  23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

28 ตค. – 01 พย. 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

29 ตค. – 02 พย. 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

30 ตค. – 03 พย. 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

 

** อตัรานียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีทีนังบนเครืองบิน) 

 

** ท่านทีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพือการท่องเทียว ประเทศญีปุ่ น ไม่

จาํเป็นต้องยนืขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน  วนั ต่อครงั **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทยีวใด เทยีวหนึง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทเีป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีาราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   



 
 

  ลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมีนําหนักไม่เกิน  ก.ก. (  ชิน) และ ถือขึนเครอืงบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก. (ไมจ่าํกดั 

  จาํนวนชนิ แต่ทงันีเจา้หน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ กรณีไมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบยีประกนัอุบตัเิหตุในการเดินทางท่องเทยีวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถนิ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้เดนิทาง 

 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกินกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทนีงับนเครอืงบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทงันีขนึอยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครอืงบนิแต่ละไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยู่ทสีายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงอืนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วัน ก่อนออกเดินทาง มดัจําท่านละ 15,000 บาท และตัดทีนังการจอง

ภายใน  วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี กรณุาชําระเงนิใน วนัถดัไป ก่อนเวลา .  น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 



 
 

ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นันหมายถงึว่า กรณีทมีคีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลําดบั 

เนืองจากทุกพเีรยีด เรามทีนีงัราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง  วนั ขอสงวนสทิธไิม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณทีไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงอืนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดทีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารทชีําระมาแล้วทงัหมดทงันี 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวให้แก่

นักท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนีงัตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตี้องการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ทงันีขนึอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทเีดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลยีนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลอืนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดาํเนินการต่างๆ ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทงัสนิ 

 

เงอืนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีนึตํา อย่างน้อย  ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีจีะประสานงาน 

เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอืนต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครงั ทงันี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที

เป็นกรณีพเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

 กรณีทที่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพอืยนืยนักบัเจา้หน้าทก่ีอนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขนึอยู่



 
 

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน สงิสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพอืเชค็อนิก่อนเครอืงบนิ อย่างน้อย  ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึใดๆทงัสนิ   

 กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย  

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร ์เพอืให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพอืจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชอืผู้เดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าทหีลงัจากชําระเงนิกรณีที

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทใีหท้ราบ 

 กรณีทอีอกบตัรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพอืใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย  หรอื  วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ ีเป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลอืนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลยีนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกค้าทไีม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า  เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสโีมงเยน็กจ็ะเรมิมดืแล้ว สถานทที่องเทยีว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -  ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงอืนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีทางบรษิทัจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีาํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพมิ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงันี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึงทที่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน



 
 

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงใหท้่าน เนืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

 กรณทีที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทสีายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันันกรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษิทัเรว็ทสีุด เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทบีรษิทั

เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทยีงัไม่แ (ตวัเครอืงบนิ) ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตวั

เครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตวั

เครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแต่ละคณะ 

 เกยีวกบัทนีงับนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธใินการเลอืกทนีังบนเครอืงบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทสีุดใหท้่านไดน้งัดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีุด  

 ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชนักนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทที่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เข้าเมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธใินการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหนึงทงัสนิ 

 ขอสงวนสทิธกิารเกบ็ค่านํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทที่านตอ้งการ  



 
 

 รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 

**เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


