
 

 
 

 
 

 
 

 
  

TOKYO SAKURA TULIP(5D3N) 

“ NRT24 TOKYO BLOOM BLOSSOM ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

TOKYO BLOOM BLOSSOM 



 

 
 

 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ602 DMK(กรุงเทพ) – NRT (นาริตะ) 05.05 – 13.10 

XJ603 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.25 – 19.10 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

DAY 1    กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   

23.59  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-2 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

 

DAY 2    กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) -  โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาสากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อ้ัน !! และ อาบ

น้้าแร่ ออนเซ็น !!)   

05.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 

602  

 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

 

13.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) 

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  



 

 
 

 

ASAKUSA TEMPLE น้าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค้า ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 

และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน   อิมทองค้าที่

ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับ

ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู

ทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค้ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่

กวนอิมทองค้า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้า ขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนม

นานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้ เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่าน

สามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที่ริมแม่น้้าสุมิดะ โตเกียว 

สกายทรี 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน 

พักที ่ HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI  หรอืเทียบเท่า   

จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่น้้าแร่

ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะท้าให้ผิวพรรณเปล่งปล่ัง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

  

DAY 3   ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระสวนอูเอโนะ - ชมเทศกาล Sakura Furusato Square  

– หมู่บ้านเยอรมัน – นาริตะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



 

 
 

 

FUJI น้าท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอ้ืออ้านวย หรือ 

ทางขึ้นปิด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ช้าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่าย

เรียบร้อยแล้ว) เมื่อถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ 

และสัมผัสกับอากาศท่ีบริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถ

เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ 

ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นที่ส้าหรับ

บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” 

(ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มี

สมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้้าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ที่พ้ืนในสวน 

ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าท้าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก 

EXPERIENCE EARTHQUAKE น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จ้าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่าน

จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ้าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศ

ญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่าน

อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 



 

 
 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

SHINJUKU น้าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมายและ 

เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 

เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส้าหรับวัยรุ่น เครื่องส้าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , 

SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

UENO PARK  (** พีเรียตท่องเที่ยวเดินทางเริ่มต้นตั้งแต่ 27 มีนาคม 63 – 06 เมษายน 63 **) น้าท่านเดินทางสู่ 

สวนสาธารณะอุเอโนะ ทุกปีในช่วงฮานามิ หรือ เทศกาลชมซากุระ ผู้คนมากมายต่างพากันมาที่ อุเอโนะอนชิโคเอ็น 

หรือ สวนสาธารณะอุเอโนะ ที่คนไทยคุ้นเคยกันนั่นเอง ที่นี่มีซากุระหลายพันธุ์ เช่น โซเมอิโยชิโนะ และยามะซากุระ 

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีทางเดินกลางสวนที่ล้อมรอบไปด้วยซากุระกว่า 1200 ต้น !!! เวลาลมพัดจะได้สัมผัส กลีบ

ซากุระจะปลิวตามลม เป็นวิวที่สวยงาม อยากให้ทุกคนได้สัมผัสสักครั้ง  

 

 



 

 
 

 

 
 

TULIP FURUSATO SQUARE  (** พีเรียตท่องเที่ยวเดินทางเริ่มต้นตั้งแต่ 07  เมษายน 63 เป็นต้นไป **)     

น้าท่านเดินทางสู่สวน ทิวลิป ฟูรูซาโตะ เป็นสวนสาธารณะริมทะเลสาบที่มี สวนดอกทิวลิปและกังหันลมไสตล์

เนเธอร์แลนด์ ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นเพ่ือฉลองความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ อยู่ที่จังหวัดชิบะ(Chiba) 

ห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟเท่านั้น โดยจะมีการจัดงานเทศกาลสวนทิวลิป ที่ จะมีการปลูกดอกทิว

ลิปหลากสีสัน มากกว่า 7 แสนต้นจากกว่า 100 สายพันธ์ ท้าให้เป็นทุ่งดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดย

งานนี้จะจัดในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงกลาง-ปลายเดือนเมษายนของทุกปี โดยแต่ละปีจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ท้าเช่น 

การเช่าชุดประจ้าชาติของเนเธอร์แลนด์ , การขุดดอกทิวลิปแล้วน้ากลับบ้าน, การแสดงดนตรีออแกนจากประเทศ

เนเธอร์แลนด์, การล่องเรือชมทะเลสาบ อินบา(Inba Lake), การเช่าจักรยานปั่นภายในสวน, ร้านขายของฝาก และ

ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ  



 

 
 

  

 

TOKYO GERMAN VILLAGE  หรือ โตเกียวโดอิสึมูระ เป็นธีมปาร์คในสไตล์หมู่บ้านเยอรมัน ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ 

เป็นธีมปาร์คขนาดใหญ่ในพ้ืนที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ที่จ้าลองบรรยายแบบคันทรีฟาร์มในชนบทของประเทศ

เยอรมันมาไว้ได้อย่างงดงามภายในธีมปาร์คแห่งนี้รายล้อมไปด้วยสถานที่น่าสนใจต่างๆ ที่สามารถเพลิดเพลินได้ทั้งเด็ก

และผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งดอกไม้สีสันสดใส ที่ผลัดกันผลิดอกบานสะพรั่งตลอด 4 ฤดูกาล สวนสนุก สวนสัตว์ หรือ

การเก็บผลไม้สดๆ ก็เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถมาสนุกกันได้อย่างเต็มที่ และท่ีส้าคัญ ยังมีอาคารสวยๆ ในสไตล์

ยุโรปให้เราถ่ายรูปกันได้เพลินๆ มาเท่ียวเมื่อไหร่ก็แฮปปี้ 

ค่้า อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

ที่พัก  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

DAY 4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซ้ือทัวร์ดิสนีย์แลนด์  

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค้าแนะน้าในการเดินทาง 

อาท ิ



 

 
 

 

 

-  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระ

จักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความส้าคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจาก

ชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากท่ีสุด   



 

 
 

 

-  ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่ก้าลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบ

แปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่น

ญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์

เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ 

SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารัก

ไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES 

GARCONS อีกด้วย  

 

-  ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่

กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส้าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า 

กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นน้าของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  



 

 
 

 

 

-   ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า 

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์

เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส้าหรับวัยรุ่น เครื่องส้าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และ

อ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 
 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะ เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์

โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้น

ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่

จ้ากัดจ้านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story 

ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน 

Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe 

Invention of the Year ใหท้่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกท้ังยัง

จะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพ่ือนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการ

จับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

แผนที่การเดินทาง 
     

  
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 



 

 
 

 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเริ่มตั้ง แต่ 

9.00 น.เป็นต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็น

จ้านวนมากซึ่งอาจจะท้าให้ขึ้นรถบัสไม่ครบตามจ้านวนผู้เดินทางทั้งหมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วใน

การวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 7.28 -18.20 น เพราะฉะนั้น

ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง     

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ตั๋ว

รถไฟจะเป็นแบบระบุที่นั่งบนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเข้า หากันได้มี

อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตั้งแต่เวลา 7.44-

19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง   

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจ้ากัดจ้านวนผู้โดยสาร ต่ อ

รอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/

ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายุต้ากว่า 12 จะเสียครึ่งราคา    

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน 

(โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)              

ค่้า อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

พักที ่    TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

 

DAY5    วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 
 

 

NARITASAN TEMPLE น้าทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมือง       

นาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณ

ทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวน

ญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย 

 

AEON MALL น้าท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจาก

ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 

150 ร้านจ้าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น 

MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบาง

ร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจ้าหน่ายอาหารหลาย

ประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ 

11.00น.     น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

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

XJ 603          ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

19.10น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ้าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท 

ทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 

วันเดินทางเดือน มีนาคม – เมษายน 63 

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

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

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

31 มีนาคม – 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 

 
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่จ้าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า 

โดยสามารถพ้านักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครั้ง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บ

ค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารยื่นวีซ่า 1,500 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 



 

 
 

 

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

และค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง  กรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋ว เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

อัตราค่าบริการระบ ุ

2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Thai Air Asia X ให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ   

- ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัด 

จ้านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป  

เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

กรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน 

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

 



 

 
 

 

4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

5. ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 

1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 

2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ

ทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ 

เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

2. กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
3. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท

จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
ส้ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณา

สอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 



 

 
 

 

6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการ

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

7. กรณีกรุ๊ปเหมา หรือ กรุ๊ปตัดหน้าร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรุ๊ปในทุกกรณี 
 

เงื่อนไขส้าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

1. คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต่้า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 

หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุก

ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

3. กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี

ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง

น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆท้ังสิ้น   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

4. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่

ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

5. กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน กอ่นออกเดินทาง 

 



 

 
 

 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป 

หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

6. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพัก

เดี่ยวตามท่ีระบุ 

7. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

8. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

10. เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง

เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั้งหมดแล้ว 

11. กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

12. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของ

ท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุด

ออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่าน

ตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ

ท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท้า

หนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการ 



 

 
 

 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่

กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

13. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง

ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

14. ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้า

ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

15. กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

16. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

17. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

18. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่

ท่านต้องการ  

19. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


