
 

 

TOKYO FUJI LAVENDER (4D3N) 
“NRT12 TOKYO LAVENDER ลา ลา ลอย! ” 

สายการบนิ THAI AIR ASIA (XJ) 
 

 
  

บนิสายการบนิ ไทยแอรเ์อเซยี (XJ) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

 

XJ 602 DMK(กรงุเทพ) - NRT(นารติะ) 04.55 - 13.10 

XJ 603 NRT(นารติะ) - DMK(กรงุเทพ) 13.55 - 19.05 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่1 
     กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)- โตเกยีว (นารติะ) – วดัอาซากสุะ (พเิศษ !! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

    ไมอ่ ัน้ !! และ อาบนํา้แร ่ออนเซ็น !!)                                                                           (-/-/D) 

 

02.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 4 สายการบนิ Thai Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้ม

กอ่นออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดุลพนิจิของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้

เมอืง  

04.55น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Thai Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 602  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

13.10น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) 

หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

นําท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วน  อิ

มทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้

ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่

แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัว

วหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ (Nakamise Road) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

รา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ 

ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระใหท้่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูที่สดุใน

โลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ทีร่มิแมน้ํ่าสมุดิะ โตเกยีว สกายทร ี

 

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

พกัที ่  FUJI SAN GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่   



 

 

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แร ่ ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่

หากไดแ้ชนํ่า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการ

หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

  
 

วนัที ่2 
     ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทุง่ลาเวนเดอร ์Oishi Park –  หมูบ่า้นอยิาช ิ

     โนะซาโตะ – นารติะ                                                                                                 (B/L/-)                                                     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู ่ฟจูยิามา่ ฟจูซิงั หรอื ทีเ่รารูจั้กกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) ตัง้อยู่

ระหวา่ง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภเูขาทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีง

และเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์

หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนประเทศญีปุ่่ นในตลอดทุก

ฤดูกาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่่านมา องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภ้เูขาไฟฟจู ิไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมอกีดว้ย  

  นําท่านเดนิทางขึน้สู่ ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ที ่5 (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย 

หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หนา้ที ่ทีดู่แลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตัดสนิใจเท่านัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถขึน้ได ้

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทไดช้ําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดใน

ลักษณะของการเหมาจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้) เมือ่ถงึทีภ่เูขาไฟฟจูชิัน้ 5 ทุกท่านจะไดพ้บกับความสวยงามของตัว

ภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับอากาศทีบ่รสิทุธิ ์เย็นสบาย อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพ

ความประทับใจเกบ็ไวต้ามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ย ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั ้น 5 นี้ ยังเป็นที่ตั ้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ 

(Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นที่สักการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นทีสํ่าหรับ

บวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชือ่ว่ารอบของฟจูซิงัชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่าน

เทนก”ุ (ปีศาจทีม่จีมกูแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชือ่ว่าทีน่ี่ท่านเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และ ยังว่ากันว่า 

ศาลเจา้แห่งนี้มสีมบัตขิองท่านเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่น้ํีาหนักกว่า 375 

กโิลกรัม ตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมยักอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนีก้นัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าว่า

ทําไมภเูขาไฟฟจู ิจงึเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นตา่งเคารพบชูาและนยิมมาซือ้เครือ่งรางของขลังกลับไปเป็น

ฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

  นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ทีจํ่าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟู

จ ิและทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจําลองเหตกุารณ์เรือ่งราวต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการเกดิแผ่นดนิไหวที่

เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลยี ววิัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาตทิี่ประเทศญี่ปุ่ นไม่

สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี ้ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านสูทุ่่งลาเวนเดอร ์สวนสาธารณะรมิ Oishi Park สวนสาธารณะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ ดา้นในมี

ศนูย ์Kawaguchiko Natural Living Center ทีส่ามารถซือ้ของฝากสนิคา้หัตถกรรมทอ้งถิน่มากมายอกีทัง้ใน



 

 

หนา้รอ้นยงัสามารถชืน่ชมความงามของลาเวนเดอร ์โดยมภีเูขาไฟฟจูใินหนา้รอ้นเป็นฉากหลัง นับเป็นอกีหนึง่

จดุถา่ยรปูยอดฮติเลยทเีดยีว  

(การบานของดอกไมข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ปกตจิะอยู่ช่วงประมาณช่วงเดือนมถิุนายน – ตน้

กรกฏาคม) 

 **ในกรณีทีทุ่่งลาเวนเดอรย์งัไม่บานหรอืบานจนหมดแลว้ ขอนําท่านสู่ศาลเจา้คติะงุจฮิองงุ ฟูจ ิ

แทน** 

 

 

  นําทา่นเดนิทางชม หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมูบ่า้น

เกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึง่ถกูพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จน

กระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปีไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมใ่หเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชน

ไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรม ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมูบ่า้น ประกอบดว้ย

บา้นกวา่ 20 หลังคาเรอืน ทีไ่ดรั้บการดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์และแกลเลอรี ่ซ ึง่แต่ละ

หลังก็จะมคีวามเชีย่วชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิทีต่่างกัน เชน่ เครือ่งปั้นดนิเผา ธูป และผา้ทอ หรอือาจเขา้ร่วม

ทดลองผลติกระดาษวาช ิถา่นชารโ์คล และบะหมีโ่ซบะดว้ยตนเอง  สว่นของพพิธิภณัฑใ์นบา้น ไดแ้ก ่บา้นวา

ตานาเบะ(Watanabe House)ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชวีติประจําวันของเกษตรกรที่เคยใชช้วีติอยู่ในแถบนี ้

พพิธิภัณฑก์ารกัดเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ทีอ่ธบิายถงึ

สาเหตุของการเกดิดนิถล่มทีทํ่าลายหมูบ่า้น และเทคนคิการใชป้้องกันภัยพบิัตบิา้นทีเ่หลอืจะเป็นอารต์แกล

เลอรี ่แสดงงานศลิปะทอ้งถิน่ รา้นผลติ และสตดูโิอถา่ยภาพบคุคล ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะไดล้องสวมชดุกโิมโนะ 

หรอืชดุเกราะซามไูร ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารตัง้อยูร่อบๆหมูบ่า้น

อกีดว้ย (**รายการนีไ้มร่วมคา่เชา่ชดุกโิมโน**) 



 

 

   
คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่3     อสิระชมซากรุะเต็มวนัหรอืเลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์                                               (B/-/-) 

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการ

เดนิทาง อาท ิ

-  ชมซากุระสวนจโิดรงิะฟูจ(ิChidori-ga-fuchi) เป็นสวนทีต่ัง้อยูร่ะหว่างทางระบายน้ํา 2 สาย อยูใ่กล ้

กับพระราชวังอมิพเีรยีลทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ มชีือ่เสยีงมากเรือ่งการชมซากุระเพราะจะเห็นภาพตน้

ซากุระมากมายของสวนเรยีงรายไปตามทางน้ํา จงึเป็นอกีหนึง่จุดชมซากุระสวนทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีสุ่ดของ

โตเกยีว สวนจโิดรงิะฟจูอิยู่ตรงกลางระหว่างทางระบายน้ําเกา่แก่ของเมอืงโตเกยีวน่ันก็คอื Chidorigafuchi 

กบั Hanzo สรา้งขึน้ตัง้แตย่คุเอโดะ(Edo) โดยจะมทีางเดนิเรยีบทางระบายน้ําและตน้ซากรุะยาวประมาณ 700 

เมตร ทําใหเ้กดิเป็นอโุมงคต์น้ซากรุะ เป็นสถานทีย่อดนยิมในการชมดอกซากรุะทีญ่ีปุ่่ น 

-  ชมซากุระคลองเมกุโระ (Meguro River ) เป็นแมน้ํ่าสายเล็กๆ ในโตเกยีว อยูใ่นเขต Shinagawa มี

ปลายทางไหลลงสูอ่า่วโตเกยีว สองฝ่ังของแมน้ํ่ามตีน้ซากรุะกวา่ 800 ตน้ แผก่ ิง่กา้นมาชนกนัจนดเูหมอืนเป็น

อโุมงคต์น้ซากรุะในชว่งปลายเดอืนมนีาคม – ตน้เดอืนเมษายน ดอกซากรุะจะบานสวยงามมาก ทีน่ี่เป็นจุดชม

ซากรุะยอดนยิมแหง่หนึง่ในโตเกยีว สามารถมาชมไดท้ัง้กลางวันและกลางคนื มดีอกซากรุะบานทีถ่นนสองฝ่ัง

รมิแมน้ํ่าเมรโุกะ และมรีา้นขายของกนิเลน่ เชน่ของป้ิงยา่ง ขนม เครือ่งดืม่ มกีารประดับโคมไฟ ในตอนหัวคํ่า 

– กลางคนืจะมกีารเปิดไฟสวยงามไปอกีแบบนงึ 

-  ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ที่สรา้งขึน้เพื่ออุทศิและเป็นที่สถติยว์ญิญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามสําคัญกับประเทศญีปุ่่ นยคุปัจจุบันเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บ

ความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ   

-  ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญีปุ่่ น หากคุณคอืคนทีกํ่าลังมองหาซือ้

เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้

ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญีปุ่่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ีน่ี่ได ้จะมวีัยรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนน

เหมอืนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับ



 

 

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

รองเทา้แบบตน้ฉบับ MADE IN JAPAN ที ่SHOP นี้มแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทัง้ยังมรีา้นขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีทัง้ยังม ีSHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

-  ยา่นชบิยุา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วัยรุน่ในโตเกยีวหามมุถกูใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกับ “ฮาจโิกะ” รูปปั้นสนัุข

แสนรูท้ีก่ลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ 

ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้นําของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  

-   ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้  

มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิ

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สําหรับวัยรุ่น เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะ

เป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

- Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวัน 

มแีบรนดช์ัน้นําของญีปุ่่ นและแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้เชน่ 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 

สามารถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่งรวมสนิคา้นําเขา้

และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะ เลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินีย์แลนด์แห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่าน

สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ (ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้่านเล่นเครือ่งเล่น

ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของ

ตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้า่นได ้

สนุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูน

เอกจากวอลดสินยี ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินีเ่มา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้ของที่

ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

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 



 

 

 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แต่เนื่องดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ 

แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มลีูกคา้ใชบ้รกิารไป

สนามบนิ เป็นจํานวนมากซึง่อาจจะทําใหข้ึน้รถบสัไมค่รบตามจํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช ้

ความ เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ทีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-

18.20 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง     

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทีร่าคาคอ่นขา้งสงูนดินงึ

แตต่ั๋วรถไฟจะเป็นแบบระบทุีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไมต่อ้งกลัวว่าขึน้ไปแลว้เราจะไมม่ทีีน่ั่งเบาะสามารถหมนุ

เขา้ หากันไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาทีร่ถไฟ

ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง 

  

4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลือกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแต่รถบัสนี้จะจํากัดจํานวน

ผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดยต่อรอบจะรับอยู ่35-40 ท่านต่อเทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ี

ราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตํุากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา  

  

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซีน่ี้ค่าโดยสารจากโตเกยีว สู่โรงแรมทีพั่กย่านนารติะจะอยู่ทีร่าคา 20,000-

25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น) 

              

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่4    วดันารติะ – ออิอน มอลล ์นารติะ - สนามบนินารติะ – กรงุเทพ (ดอนเมอืง)             (B/-/-) 

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทกุทา่นสู ่วดันารติะซนั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ที่

มชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมี

อาคารทีห่ลากหลายตัง้อยูใ่นบรเิวณทกีวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีือ่วา่ Great 

Pagoda of Peace นอกจากนีย้งัมสีวนญีปุ่่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย 

 



 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ออิอน นารติะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่

ทันสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์

ภายในบา้น นอกจากนีย้งัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom 

games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไมต่อ้งเสยีภาษีสนิคา้สําหรับนักทอ่งเทีย่ว

ชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร 

ถัดไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

11.00น.     นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

13.55น.     ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 603  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

19.05น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

** ราคานี ้เป็นรายการจอยหนา้รา้นเทา่น ัน้ กรณีตดักรุป๊ท ัง้กรุป๊ หรอื ทํารายการเป็นกรุป๊เหมาตา่งๆ รบกวนตดิตอ่

บรษิทัเพือ่เช็คราคาใหมท่กุคร ัง้ ** 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ําเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของ

บรษิทั ทุกคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่น
ละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา หอ้ง
ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋
เครือ่งบนิ

อตัรา  
ทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน มถินุายน 2562 
06 – 09 มถินุายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

07 – 10 มถินุายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

13 – 16 มถินุายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

20 – 23 มถินุายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

21 – 24 มถินุายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

27 – 30 มถินุายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

วนัเดนิทางเดอืน กรกฎาคม 2562 
04 – 07 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

11 – 14 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 



 

 

12 – 15 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

13 – 16 กรกฎาคม 2562 20,999 20,999 20,999 6,000 12,900 

14 – 17 กรกฎาคม 2562 20,999 20,999 20,999 6,000 12,900 

15 – 18 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

18 – 21 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

22 – 25 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 6,000 12,900 

26 – 29 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

27 – 30 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

วนัเดนิทางเดอืน สงิหาคม 2562 
09 – 12 สงิหาคม 2562 20,999 20,999 20,999 6,000 12,900 

10 – 13 สงิหาคม 2562 20,999 20,999 20,999 6,000 12,900 

วนัเดนิทางเดอืน กนัยายน 2562 
19 – 22 กนัยายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

20 – 23 กนัยายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

21 – 24 กนัยายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

26 – 29 กนัยายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

27 – 30 กนัยายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

 
** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 

บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

(Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การท่องเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่

จําเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพํานกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 



 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. 

หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และค่าภาษีน้ํามันทุกแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่

เที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋ว

เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง  อัตราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X ใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนีํา้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ํา้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. (ไมจํ่ากัด  จํานวนชิน้ แตทั่ง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสาย

การบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา   หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

คํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตาม กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให ้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

สายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ 

 กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจําท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่ง

การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ 



 

 

โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีกํ่าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์

จะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting 

List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่าย

ใดๆในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระ
แลว้ 
** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการ
นําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน 

ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพเีรียดวันที่เดนิทาง 

และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่าย

การดําเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขสาํคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขี ึน้ตํ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดยทาง

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและ

เวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ ส ิง่

สําคัญ ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิ

ความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิ

เพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ

ทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  



 

 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากชําระ

เงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไมดํ่าเนนิการสง่สําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิท

เพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านชําระค่าทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตัวการ

เดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 5 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 อัตราทัวรน์ี ้เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน 

ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลับ  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื 

ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทํา

ใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดย

สว่นนี้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ หากกรณีทีจํ่าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่าน

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่าน

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 



 

 

 เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการ

บนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 

3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ 

, การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและ

จําเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

**เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได ้ ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลง

ท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


