
 

 

BHT9192999 TOKYO SAKURA TULIP(5D3N) 

“TOKYO BLOOM BLOSSOM ” 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ขึ3นเครื6องที6สนามบินดอนเมือง (DMK) 



 

 

XJ602 DMK(กรุงเทพ) – NRT (นาริตะ) ��.�� – � .�� 
XJ6�  NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.25 – �%.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ3าหนกัไม่เกิน 6� ก.ก. (� ชิ3น) และ ถือขึ3นเครื?องบินไดน้ํ3 าหนกัไม่เกิน B ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   

=>.@A  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร � ชั3น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-2 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ที?ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อาํนวย

ความสะดวกตลอดขั3นตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทวัร์ให้คาํแนะนาํเพื?อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ขอ้ควร

ทราบ : ประเทศญี?ปุ่นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เนื3อสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับ

และจบั ทั3งนี3 ขึ3นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ที?ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

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

(พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ ไม่อั3น !! และ อาบนํ3าแร่ ออนเซ็น !!)   
W@.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี6ปุ่น โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที?ยวบินที? XJ 602  

 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื?องดื?มบนเครื?องบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ S ชั?วโมง ** 

 
 



 

 

13.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี6ปุ่น (ตามเวลาทอ้งถิ?นเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 6 ชั?วโมง) 

หลงัผา่นขั3นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  

ASAKUSA TEMPLE นําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคาํ ณ วัดอาซากุสะ วดัที?ได้ชื?อว่าเป็นวดัที?มีความ

ศกัดิT สิทธิT  และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที?สุดแห่งหนึ?งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิมทอง

คาํที?ศกัดิT สิทธิT  ขนาด �.� เซนติเมตร ซึ? งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื?อความเป็นสิริมงคลตลอดทั3งปี ประกอบกบั

ภายในวดัยงัเป็นที?ตั3งของโคมไฟยกัษ์ที?มีขนาดใหญ่ที?สุดในโลกดว้ยความสูง Y.� เมตร ซึ? งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู

ทางเขา้ที?อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที?มีชื?อวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที?ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิ

มทองคาํ มีชื?อวา่ ถนนนากามิเซะ ซึ?งเป็นที?ตั3งของร้านคา้ ขายของที?ระลึกพื3นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด 

ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที?ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื3อเป็นของฝากของที?ระลึก อิสระใหท่้านสามารถเดินไป

ถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที?สูงที?สุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที?ริมแม่นํ3 าสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

คํ6า บริการอาหารคํ6า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั3น 

พกัที6 HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI  หรือเทยีบเท่า   

จากนั3น อสิระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ3าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ6งชาวญี6ปุ่นมีความเชื6อว่าหากได้แช่นํ3าแร่ออน

เซ็น ธรรมชาตินี3แล้ว จะทาํให้ผวิพรรณเปล่งปลั6ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวยีนโลหิตดีขึ3น 

  

DAY 3 



 

 

ภูเขาไฟฟูจิ ชั3น @ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระสวนอูเอโนะ - ชมเทศกาล 

Sakura Furusato Square  – หมู่บ้านเยอรมนั – นาริตะ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

FUJI นาํท่านเดินทางขึ3นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั3นที6 @ (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิT ไม่ขึ3น ในกรณีที?อากาศไม่เอื3ออาํนวย หรือ ทางขึ3น

ปิด โดยเจา้หน้าที? ที?ดูแลทางขึ3นจะเป็นผูพ้ิจารณาและตดัสินใจเท่านั3น กรณีที?ไม่สามารถขึ3นได ้ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิT ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้าํระค่าใช้จ่ายทั3งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่าย

เรียบร้อยแลว้) เมื?อถึงที?ภูเขาไฟฟูจิชั3น � ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ 

และสัมผสักบัอากาศที?บริสุทธิT  เยน็สบาย อิสระใหทุ้กท่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถ

เลือกซื3อสินคา้ของที?ระลึกซึ?งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ที?บนภูเขาไฟฟูจิชั3น � นี3  

ยงัเป็นที?ตั3งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นที?สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั3งยงัเป็นที?

สําหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื?อว่ารอบของฟูจิซังชั3น � นี3  ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่าน

เทนก”ุ (ปีศาจที?มีจมูกแดงยื?นออกมา) โดยมีความเชื?อว่าที?นี?ท่านเทนกปุกครองอยูน่ั?นเอง และ ยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แห่งนี3

มีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที?มีนํ3 าหนกักว่า  B� กิโลกรัม ตกอยู่ที?พื3นใน

สวน ซึ?งในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี3กนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นที?มาวา่ทาํไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที?

ศกัดิT สิทธิT ที?ผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื3อเครื?องรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นที?ระลึก 

EXPERIENCE EARTHQUAKE นาํท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว ที?จาํลองเรื?องราวของภูเขาไฟ

ฟูจิ และท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศของการจาํลองเหตุการณ์เรื?องราวต่างๆ ที?เกี?ยวกบัการเกิดแผน่ดินไหวที?เกิดขึ3น

ในประเทศญี?ปุ่น เทคโนโลย ีวิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที?ประเทศญี?ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี?ยงไดนี้3  

ใหท่้านอิสระเลือกซื3อของที?ระลึกตามอธัยาศยั 

เที6ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

SHINJUKU นาํท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ3 งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการช้อปปิ3 งสินคา้ มากมายและ 

เครื?องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื?องเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที?จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เสื3อผา้ แบรนดเ์นม เสื3อผา้แฟชั?นสาํหรับวยัรุ่น เครื?องสาํอางยี?หอ้ดงัของญี?ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , 

SHISEDO และอื?นๆ อีกมากมาย 



 

 

 

 

UENO PARK  (** พีเรียตท่องเที6ยวเดินทางเริ6มต้นตั3งแต่ =p มีนาคม q> – 0q เมษายน q> **) นําท่านเดินทางสู่ 

สวนสาธารณะอุเอโนะ ทุกปีในช่วงฮานามิ หรือ เทศกาลชมซากุระ ผูค้นมากมายต่างพากนัมาที? อุเอโนะอนชิโคเอน็ 

หรือ สวนสาธารณะอุเอโนะ ที?คนไทยคุน้เคยกนันั?นเอง ที?นี?มีซากุระหลายพนัธ์ุ เช่น โซเมอิโยชิโนะ และยามะซากุระ 

เป็นอีกหนึ? งสถานที?ที?มีทางเดินกลางสวนที?ลอ้มรอบไปดว้ยซากุระกว่า 1200 ตน้ !!! เวลาลมพดัจะไดส้ัมผสั กลีบ

ซากรุะจะปลิวตามลม เป็นวิวที?สวยงาม อยากใหทุ้กคนไดส้มัผสัสกัครั3 ง  



 

 

 

TULIP FURUSATO SQUARE  (** พีเรียตท่องเที6ยวเดินทางเริ6มต้นตั3งแต่ Wp  เมษายน q> เป็นต้นไป **)     

นาํท่านเดินทางสู่สวน ทิวลิป ฟูรูซาโตะ เป็นสวนสาธารณะริมทะเลสาบที?มี สวนดอกทิวลิปและกงัหันลมไสตล์

เนเธอร์แลนด์ ที?สร้างขึ3นเป็นแห่งแรกของญี?ปุ่นเพื?อฉลองความสัมพนัธ์ระหว่าง 6 ประเทศ อยู่ที?จงัหวดัชิบะ(Chiba) 

ห่างจากโตเกียวประมาณ � ชั?วโมงโดยรถไฟเท่านั3น โดยจะมีการจดังานเทศกาลสวนทิวลิป ที?จะมีการปลูกดอกทิว

ลิปหลากสีสัน มากกว่า B แสนตน้จากกว่า ��� สายพนัธ์ ทาํให้เป็นทุ่งดอกทิวลิปที?ใหญ่ที?สุดของประเทศญี?ปุ่น โดย

งานนี3 จะจดัในฤดูใบไมผ้ลิ ช่วงกลาง-ปลายเดือนเมษายนของทุกปี โดยแต่ละปีจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ทาํเช่น 

การเช่าชุดประจาํชาติของเนเธอร์แลนด์, การขุดดอกทิวลิปแลว้นาํกลบับา้น, การแสดงดนตรีออแกนจากประเทศ

เนเธอร์แลนด์, การล่องเรือชมทะเลสาบ อินบา(Inba Lake), การเช่าจกัรยานปั?นภายในสวน, ร้านขายของฝาก และ

ร้านคา้ร้านอาหารต่างๆ  



 

 

  

TOKYO GERMAN VILLAGE  หรือ โตเกียวโดอิสึมูระ เป็นธีมปาร์คในสไตลห์มู่บา้นเยอรมนั ตั3งอยูใ่น

จงัหวดัชิบะ เป็นธีมปาร์คขนาดใหญ่ในพื3นที?กว่า S�,��� ตารางเมตร ที?จาํลองบรรยายแบบคนัทรีฟาร์มในชนบทของ

ประเทศเยอรมนัมาไวไ้ดอ้ยา่งงดงามภายในธีมปาร์คแห่งนี3 รายลอ้มไปดว้ยสถานที?น่าสนใจต่างๆ ที?สามารถเพลิดเพลิน

ไดท้ั3งเด็กและผูใ้หญ่ ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งดอกไมสี้สันสดใส ที?ผลดักนัผลิดอกบานสะพรั?งตลอด Y ฤดูกาล สวนสนุก สวน

สตัว ์หรือการเกบ็ผลไมส้ดๆ กเ็ป็นกิจกรรมที?ครอบครัวสามารถมาสนุกกนัไดอ้ยา่งเตม็ที? และที?สาํคญั ยงัมีอาคารสวยๆ 

ในสไตลย์โุรปใหเ้ราถ่ายรูปกนัไดเ้พลินๆ มาเที?ยวเมื?อไหร่กแ็ฮปปี3  

คํ6า อสิระอาหารคํ6า ตามอธัยาศัยเพื6อสะดวกแก่การท่องเที6ยว 

ที6พกั  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทยีบเท่า   

DAY 4 
อสิระเตม็วนัหรือเลือกซื3อทวัร์ดสินีย์แลนด์  
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระเตม็วนั ให้ท่านอิสระชอ้ปปิ3 ง หรือเดินทางสู่สถานที?ท่องเที?ยวอื?น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คาํแนะนาํในการเดินทาง 

อาทิ 



 

 

 

-  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ที?สร้างขึ3นเพื?ออุทิศและเป็นที?สถิตยว์ิญญาณขององคส์มเด็จพระ

จกัรพรรดิเมจิ ซึ? งเป็นจกัรพรรดิที?มีความสาํคญักบัประเทศญี?ปุ่นยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ?ง และไดรั้บความเคารพจากชาว

ญี?ปุ่นยคุปัจจุบนัมากที?สุด   

 



 

 

 

-  ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื3อผา้ เครื?องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี?ปุ่น หากคุณคือคนที?กาํลงัมองหาซื3อเสื3อผา้แบบ

แปลกๆ หรือตอ้งการหาซื3อเสื3อผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากที?นี?อีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญี?ปุ่น

แต่งตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดูไดที้?นี?ได ้จะมีวยัรุ่นญี?ปุ่นน่ารักๆ เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอ

โมโตะซานโดะ นอกจากนั3 นแล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิ3 งสินคา้แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที?ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที? 

SHOP นี3 มีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั3งยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารัก

ไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั3 งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื3 อ COMME DES 

GARCONS อีกดว้ย  

 



 

 

 

-  ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชั?นวยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที?ระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปปั3 นสุนขัแสนรู้ที?

กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตสาํหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชั?นสไตลโ์ตเกียวที?ตึก(��%) อิจิมารุคิว ทั3งเสื3อผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ เครื?องประดบัและแฟชั?นชั3นนาํของญี?ปุ่นในฤดูต่างๆอื?นๆมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-   ย่านช้อปปิ3 งชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ3 งสินคา้ มากมายและ เครื?องใช ้ไฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื?องเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที?จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื3อผา้ แบรนดเ์นม 

เสื3อผา้แฟชั?นสาํหรับวยัรุ่น เครื?องสาํอางยี?หอ้ดงัของญี?ปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื?นๆ 

อีกมากมาย 

เที6ยง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพื6อสะดวกแก่การท่องเที6ยว 

 

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะ เลือกซื3อดิสนีย์แลนด์เพิ6มท่านละ =,pWW.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนด์

โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี?ปุ่นซึ?งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที?สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ3น

ในปี พ.ศ. 6�6S จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกว่า S�� ลา้นบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเครื?องเล่นนานาชนิด (ไม่

จาํกดัจาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเครื?องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื?องดงั Toy Story 

ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผีสิงใน 

Haunted Mantion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe 

Invention of the Year ให้ท่านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซื3อสินคา้ที?ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนดอี์กทั3งยงั



 

 

จะไดส้มัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกกี3 เมา้ส์ มินนี?เมา้ส์ พร้อมผองเพื?อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการ

จบัจ่ายซื3อของที?ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์

การเดนิทางจากนาริตะสู่โตเกยีว 

 

�) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื?องดว้ยจะตอ้งเริ?มตั3ง แต่ 

%.�� น.เป็นตน้ไปเพราะเนื?องจากในตอนเช้าระหว่าง S.�� - %.�� น เป็นช่วงที?มีลูกคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็น

จาํนวนมากซึ?งอาจจะทาํใหขึ้3นรถบสัไม่ครบตามจาํนวนผูเ้ดินทางทั3งหมด 

แผนที?การเดินทาง      

  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 



 

 

6) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที?วิ?งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง Y� นาทีโดยใชค้วาม เร็วใน

การวิ?ง �S� ก.ม./ชม.โดยค่าตั�วจะอยูที่?เที?ยวละ 6,YB� เยน/ท่าน โดยเวลาที?ให้บริการ B.6�-��.6� น เพราะฉะนั3นก่อน

เดินทางกลบัควรเช็คเที?ยวสุดทา้ยวา่หมดตอนกี?โมง     

 ) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที?ราคาค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตั�ว

รถไฟจะเป็นแบบระบุที?นั?งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึ3นไปแลว้เราจะไม่มีที?นั?งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากนัได้

มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั�วรถไฟจะอยูที่?ราคาเที?ยวละ  ,�%� เยน/ท่านโดยเวลาที?รถไฟให้บริการตั3งแต่เวลา B.YY-

�%.Y6 น เพราะฉะนั3นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเที?ยวสุดทา้ยวา่หมดตอนกี?โมง   

Y) Airport Limousine Bus เป็นอีก � ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสันี3 จะจาํกดัจาํนวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบ

โดยต่อรอบจะรับอยู ่ �-Y� ท่านต่อเที?ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง ��-��� นาที ราคา  ,��� เยน/ท่าน/เที?ยว 

เวลาที?ใหบ้ริการ �.��-�B. � น ถา้เดก็อายตุาํกวา่ �6 จะเสียครึ? งราคา    

�) Taxi ในส่วนของรถแทก็ซี?นี3 ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที?พกัยา่นนาริตะจะอยูที่?ราคา 6�,���-6�,��� เยน (โดย

ราคานี3จะไม่รวมค่าทางด่วน)              

คํ6า อสิระอาหารคํ6า ตามอธัยาศัยเพื6อสะดวกแก่การช้อปปิ3 ง 

พกัที6     TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทยีบเท่า   

DAY5 
วดันาริตะ – ออิอน มอลล์ นาริตะ  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) 
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

NARITASAN TEMPLE นาํทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที?มีชื?อเสียงมากของเมือง       

 นาริตะ สร้างขึ3นในปี 940 ตั3งอยูไ่ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารที?หลากหลายตั3งอยูใ่นบริเวณ

 ทีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดีย ์3 ชั3นสไตล ์Tahoto มีชื?อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี3ยงัมีสวนญี?ปุ่น และ

 สวนยโุรปอีกดว้ย 

 
 



 

 

AEON MALL นาํท่านเดินทางสู่ ออิอน มอลล์ เป็นหา้งสรรพสินคา้ที?นิยมในหมู่นกัท่องเที?ยวชาวต่างชาติ เนื?องจากตั3งอยู่

ใกลก้บัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที?ทนัสมยัสไตลญี์?ปุ่น มีร้านคา้ที?หลากหลายมากกวา่ 150 

ร้านจาํหน่ายสินคา้แฟชั?น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี3ยงัมีร้านเสื3อผา้แฟชั?นมากมาย เช่น MUJI , 

100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ?งบางร้านไม่ตอ้งเสีย

ภาษีสินคา้สาํหรับนกัท่องเที?ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารกมี็ใหเ้ลือกมากมายจาํหน่ายอาหารหลายประเภท ร้าน

กาแฟ และศูนยอ์าหาร ถดัไปจากหา้งสรรพสินคา้ยงัมีโรงภาพยนตร์ H u m a x  C i n e m a  เปิดใหบ้ริการ 

11.00น.     นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี6ปุ่น 

1x.=5น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที?ยวบินที? XJ 603       

** ไม่มีบริการอาหารและเครื?องดื?มบนเครื?องบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ S ชั?วโมง ** 

19.10น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

** หากลูกค้าท่านใดที6จาํเป็นต้องออกตัyวภายใน (ตัyวเครื6องบิน , ตัyวรถทวัร์ , ตัyวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษทั ทุกครั3งก่อนทาํการออกตัyวเนื6องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี6ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทั3งนี3เพื6อประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

�-� ท่าน  
อตัราท่านละ 

� เดก็ � ผูใ้หญ่ 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
�� ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน �� ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

พกัเดี*ยว 
เพิ*ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั -ว
เครื*องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม – เมษายน 1� 
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 24999 24,999 24,999 7,500 15,900 

02 – 06 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 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 28,999 28,999 28,999 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 26,999 26,999 26,999 7,500 15,900 

10 – 14 เมษายน 63 32,999 32,999 32,999 7,500 15,900 

11 – 15 เมษายน 63 35,999 35,999 35,999 7,500 15,900 

12 – 16 เมษายน 63 35,999 35,999 35,999 7,500 15,900 

15 – 19 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 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 

 
** อตัรานี3ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ*น ตามธรรมเนียม 1,500 

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

(Infant) ทั 3งนี3 ท่านสามารถให้มากกว่านี3ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี3  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิG ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที*สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

(ไม่มีที*นั *งบนเครื*องบิน) 
 

** ท่านที*ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื*อการท่องเที*ยว ประเทศญี*ปุ่ น ไม่

จาํเป็นต้องยื*นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน �I วนั ต่อครั 3ง **  
 

** บริษทัขอสงวนสิทธิz อตัรานี3เฉพาะนักท่องเที6ยวที6ถือหนังสือเดนิทางไทยและต่างชาต ิขอสงวนสิทธิzในการเกบ็

ค่าธรรมเนียม ในกรณขีอเอกสารยื6นวซ่ีา |,@WW บาท 

อตัราค่าบริการนี3  รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั #นประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ    

  และคา่ภาษนํี#ามนัทุกแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง   

  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ั �วเครื�องบนิ ตามที�ตามที�ตาราง 

  อตัราคา่บรกิารระบุ 

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   



 

 

  ลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยมีนํ3าหนักไม่เกิน �Q ก.ก. (� ชิ3น) และ ถือขึ3นเครื*องบินได้นํ3าหนักไม่เกิน S ก.ก. (ไม่

จาํกดั 

  จาํนวนชิ#น แต่ทั #งนี#เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� คา่โรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณไีมร่วมจะชี#แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� ค่าเบี#ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข

ตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี3  ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

U ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ V ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั #งนี#ท่านสามารถใหม้ากกว่านี#ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี# ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี#าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั #นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั #งนี#ขึ#นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี#ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 
 
 



 

 

เงื*อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย ]^ วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที�นั �งการจอง

ภายใน V วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี# กรุณาชําระเงนิในVวนัถดัไป ก่อนเวลา U_.^^ น. เท่านั #น โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั �นหมายถงึว่า กรณีที�มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ Mไปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี�ยนชื�อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง d วนั ขอสงวนสทิธิ Mไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี�ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื*อนไขการยกเลิก และ เปลี*ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที*มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า VI วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั #งหมดทั #งนี# 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวให้แก่
นกัทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั �งตั �วเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mไมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ�งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั #งสิ#น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณตีอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย d วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mใน

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ#นจรงิทั #งหมด ทั #งนี#ขึ#นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ#นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั #งแรก ตามจํานวนครั #งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั #งสิ#น 

• กรณีกรุ๊ปเหมา หรือ กรุ๊ปตดัหนา้ร้าน ขอสงวนสิทธิT ในการยกเลิกกรุ๊ปในทุกกรณี 

 

 

 



 

 

เงื*อนไขสาํคญัอื*นๆที*ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ#นตํ�า อย่างน้อย ]^ ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ

ประสานงาน เพื�อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั #ง ทั #งนี# ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�

เป็นกรณพีเิศษทุกครั #งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

• กรณีที�ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื�องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจา้หน้าที�ก่อนทุกครั #ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั #งนี#ขึ#นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั #น สิ�งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื�อเชค็อนิก่อนเครื�องบนิ อยา่งน้อย ] ชั �วโมง โดยในสว่นนี#หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ M

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ#นใดๆทั #งสิ#น   

• กรณทีี�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื#อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย d 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั #งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื�อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Mในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที�เกดิขึ#นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที�หลงัจากชาํระเงนิกรณีที�

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

• กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื�อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย i หรอื d วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์# เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั #น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 



 

 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ _ เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี�โมงเยน็กจ็ะเริ�มมดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ U-V ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mเปลี�ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื�อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี#ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

• เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั #งนี# เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ M ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ M

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหท้่าน เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั #งหมดแลว้ 

• กรณีที�ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ#นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ#า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั #งสิ#น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ Mไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั #น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที�

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที�ยงัไม่แ (ตั �วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั �วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ#นจรงิทั #งหมด ซึ�งโดย

สว่นใหญ่ตั �วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั #งนี#ขึ#นอยู่กบักระบวนการและขั #นตอน

ของแต่ละคณะ 



 

 

• เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ Mในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที�สดุใหท้า่นไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สดุ  

• ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี�ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ ] ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั #นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที�ท่านไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั #งสิ#น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ Mในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทั #งสิ#น 

• ขอสงวนสทิธิ Mการเกบ็คา่นํ#ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ#นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ M ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั #งสิ#น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ M ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั #งสิ#น หากเกดิสิ�งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ Mในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที�ทา่นตอ้งการ  

• รายการนี#เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั #งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 

**เมื*อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื*อนไขข้อตกลงทั 3งหมดนี3แล้ว** 

 
 

 


