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บินสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย (XJ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ 602 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นารติะ) 04.55 – 13.10 

XJ 603 NRT(นารติะ) - DMK(กรุงเทพ) 13.55 – 19.05 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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วนัท่ี 1 
     กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาซากสุะ (พิเศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ 
    ไม่อัน้ !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซน็ !!)                                                                           (-/-/D) 

 

02.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 
1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้
การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจ
คนเขา้เมอืง  

04.55น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน Thai Air Asia X 
เทีย่วบนิที ่XJ 602  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

13.10น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาท้องถิน่เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 
2 ชัว่โมง) 
หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  
น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม
ศกัดิส์ิทธิ ์และได้รับความเคารพนับถือ
มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกยีว ภายใน
ประดษิฐานองค์เจ้าแม่กวน  อมิทองค าที่
ศกัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ่งมกัจะ
มผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริิ
มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงั
เป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่ง
แขวนห้อยอยู่  ณ ประตูทางเข้าที่อยู่
ดา้นหน้าสุดของวดั ทีม่ชี ื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดษิฐานเจ้าแม่กวนอิ
มทองค า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของร้านค้า ขายของที่ระลกึพื้นเมอืง
ต่างๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได้เลอืกซื้อเป็นของ
ฝากของทีร่ะลกึ อสิระให้ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว ทีร่มิแม่น ้าสุมดิะ โตเกยีว สกายทร ี

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปยูกัษ์ไม่อัน้ 
พกัท่ี  FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า   
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จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่า
หากได้แช่น ้าแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบ
การหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
 
 
  
 

 

 

 

 

วนัท่ี 2 
     ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร ์Oishi Park –  หมู่บา้นอิยาชิ 

     โนะซาโตะ – นาริตะ                                                                                                 (B/L/-)                                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิงั หรอื ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้อยู่
ระหว่าง จ.ชซิึโอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาที่มี
ชือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็น
สญัลกัษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุน่ ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิี่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่นใน
ตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจ ิได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  

  น าท่านเดินทางขึน้สู่ ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5 (ทางบรษิัท ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออ านวย 
หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีดู่แลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีที่ไม่สามารถขึน้ได ้
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัได้ช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดใน
ลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) เมื่อถงึทีภู่เขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวั
ภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระให้ทุกท่านได้เกบ็ภาพ
ความประทบัใจเกบ็ไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้ของที่ระลกึซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ
ในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช ัน้ 5 นี้  ยังเป็นที่ตัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ 
(Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธิชนิโต เป็นที่สกัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ยังเป็นที่ส าหรับ
บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงัชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่าน
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เทนกุ” (ปีศาจทีม่จีมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า 
ศาลเจา้แห่งนี้มสีมบตัขิองท่านเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มนี ้าหนักกว่า 375 
กโิลกรมั ตกอยู่ทีพ่ืน้ในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นที่มา
วา่ท าไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลงักลบัไป
เป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

  น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ
และท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่
เกิดขึน้ในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี ววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิี่ประเทศญี่ปุ่นไม่
สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสู่ทุ่งลาเวนเดอร์ สวนสาธารณะริม Oishi Park สวนสาธารณะรมิทะเลสาบคาวากูจโิกะ ด้านในมี
ศนูย ์Kawaguchiko Natural Living Center ทีส่ามารถซื้อของฝากสนิคา้หตัถกรรมทอ้งถิน่มากมายอกีทัง้ใน
หน้ารอ้นยงัสามารถชืน่ชมความงามของลาเวนเดอร์ โดยมภูีเขาไฟฟูจใินหน้าร้อนเป็นฉากหลงั นับเป็นอกี
หนึ่งจุดถ่ายรูปยอดฮติเลยทเีดยีว  
(การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั ปกตจิะอยู่ช่วงประมาณช่วงเดอืนมถิุนายน – ต้น
กรกฏาคม) 
 **ในกรณีท่ีทุ่งลาเวนเดอร์ยงัไม่บานหรือบานจนหมดแล้ว ขอน าท่านสู่ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิ 
แทน** 
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  น าท่านเดนิทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้าน

เกษตรกรรมบนชายฝ ัง่ทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพดัถล่มในปี 1966 

จนกระทัง้ต่อมาอีก 40 ปีได้รบัการบูรณะขึน้ใหม่ให้เป็นแบบดัง้เดิม และเปิดเป็นพิพธิภัณฑ์กลางแจ้งให้

ประชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม ลองและซื้อสนิค้าหตัถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมู่บ้าน 

ประกอบดว้ยบา้นกวา่ 20 หลงัคาเรอืน ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พพิธิภณัฑ์ และแกล

เลอรี่ ซึ่งแต่ละหลงักจ็ะมคีวามเชีย่วชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิที่ต่างกนั เช่น เครื่องป ัน้ดนิเผา ธูป และผา้ทอ 

หรอือาจเขา้ร่วมทดลองผลติกระดาษวาช ิถ่านชาร์โคล และบะหมี่โซบะด้วยตนเอง  ส่วนของพพิธิภณัฑ์ใน

บ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่จดัแสดงเกี่ยวกบัชวีติประจ าวนัของเกษตรกรที่เคยใช้

ชวีติอยู่ในแถบนี้ พพิธิภณัฑก์ารกดัเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) 

ทีอ่ธบิายถงึสาเหตุของการเกดิดนิถล่มทีท่ าลายหมู่บา้น และเทคนิคการใชป้้องกนัภยัพบิตับิา้นทีเ่หลอืจะเป็น

อารต์แกลเลอรี ่แสดงงานศลิปะทอ้งถิน่ รา้นผลติ และสตูดโิอถ่ายภาพบุคคล ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลองสวม

ชดุกโิมโนะ หรอืชดุเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยงัมรีา้นอาหารตัง้อยู่

รอบๆหมู่บา้นอกีดว้ย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเชา่ชดุกโิมโน**) 

   
ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   
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วนัท่ี 3     อิสระชมซากรุะเตม็วนัหรือเลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนด ์                                               (B/-/-) 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระเตม็วนั ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมไีกด์คอยให้ค าแนะน าในการ

เดนิทาง อาท ิ

-  ชมซากรุะสวนจิโดริงะฟจิู(Chidori-ga-fuchi) เป็นสวนทีต่ ัง้อยู่ระหว่างทางระบายน ้า 2 สาย อยู่ใกล้กบั

พระราชวงัอิมพีเรยีลทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ มีชื่อเสียงมากเรื่องการชมซากุระเพราะจะเห็นภาพต้น

ซากุระมากมายของสวนเรยีงรายไปตามทางน ้า จงึเป็นอกีหนึ่งจุดชมซากุระสวนที่มผีูเ้ขา้ชมมากที่สุดของ

โตเกยีว สวนจโิดรงิะฟูจอิยู่ตรงกลางระหว่างทางระบายน ้าเก่าแก่ของเมอืงโตเกยีวนัน่กค็อื Chidorigafuchi 

กบั Hanzo สร้างขึน้ตัง้แต่ยุคเอโดะ(Edo) โดยจะมทีางเดนิเรยีบทางระบายน ้าและต้นซากุระยาวประมาณ 

700 เมตร ท าใหเ้กดิเป็นอุโมงคต์น้ซากุระ เป็นสถานทีย่อดนิยมในการชมดอกซากุระทีญ่ี่ปุน่ 

-  ชมซากรุะคลองเมกโุระ (Meguro River ) เป็นแม่น ้าสายเลก็ๆ ในโตเกยีว อยู่ในเขต Shinagawa มี

ปลายทางไหลลงสู่อ่าวโตเกยีว สองฝ ัง่ของแม่น ้ามตี้นซากุระกว่า 800 ต้น แผ่กิง่ก้านมาชนกนัจนดูเหมอืน

เป็นอุโมงคต์น้ซากุระในชว่งปลายเดอืนมนีาคม – ตน้เดอืนเมษายน ดอกซากุระจะบานสวยงามมาก ทีน่ี่เป็น

จุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งในโตเกียว สามารถมาชมได้ทัง้กลางวนัและกลางคนื มดีอกซากุระบานที่

ถนนสองฝ ัง่รมิแม่น ้าเมรุโกะ และมรีา้นขายของกนิเล่น เชน่ของป้ิงย่าง ขนม เครื่องดื่ม มกีารประดบัโคมไฟ 

ในตอนหวัค ่า – กลางคนืจะมกีารเปิดไฟสวยงามไปอกีแบบนึง 

-  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชนิโต ที่สร้างขึน้เพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วญิญาณขององค์

สมเด็จพระจกัรพรรดเิมจิ ซึ่งเป็นจกัรพรรดิที่มีความส าคญักบัประเทศญี่ปุ่นยุคปจัจุบนัเป็นอย่างยิง่ และ

ไดร้บัความเคารพจากชาวญี่ปุน่ยุคปจัจุบนัมากทีสุ่ด   

-  ย่านฮาราจกู ุแหล่งรวมเสื้อผา้ เครื่องประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคอืคนที่ก าลงัมองหาซื้อ

เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซื้อเสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากที่นี่อกีด้วย หรอื ถ้า

ตอ้งการเหน็วยัรุ่นญี่ปุน่แต่งตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดูไดท้ีน่ี่ได ้จะมวียัรุ่นญี่ปุน่น่ารกัๆ เดนิกนัเตม็ถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ชอ้ปป้ิงสนิค้าแบรนด์ดงัระดบั

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

หารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที ่SHOP นี้มแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทัง้ยงัมรีา้นขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีทัง้ยงัม ีSHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  
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-  ย่านชิบุย่า ศนูยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูปป ัน้สุนขั

แสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนดัพบยอดฮติส าหรบัหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ 

ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและแฟชัน่ช ัน้น าของญี่ปุน่ในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย  

-   ย่านช้อปป้ิงชินจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้  

มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ญิง

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดงัของญี่ปุ่นไม่ว่าจะ

เป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

- Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวนั 

มแีบรนดช์ ัน้น าของญี่ปุน่และแบรนดต์่างประเทศให้เลอืกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น 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 

สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสนิค้าน าเขา้

และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุน่โกอนิเตอรม์ากมาย 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด์เพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

ดสีนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน

สนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่อง

เล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับ้านผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของ

ตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้่านได้

สนุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตูน

เอกจากวอลดสินีย์ อย่าง มกิกี้เม้าส์ มนินี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อ

ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
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การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 
 

 
1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสู่สนามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเริม่
ตัง้ แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มลีูกค้าใชบ้รกิารไป
สนามบนิ เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท าใหข้ึน้รถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช้
ความ เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บรกิาร 7.28-
18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เที่ยวสุดทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง     
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสูง
นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุที่นัง่บนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นัง่เบาะ
สามารถหมุนเขา้ หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดย
เวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เที่ยวสุดท้ายว่าหมด
ตอนกีโ่มง   

แผนท่ีการเดินทาง 

     

  

Ueno 

 

Nippori 

 

Airrport 

  นาที   41   36     Keisei Skyliner 

      

  

  

 

Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   

  

นาที 97 92 84 80 67   

Narita Express 

N'EX 

      

  

  

 

Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

  

นาที 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport 

Limousine Bus 

      

  

  

 

Tokyo Area 

   

  

  นาที 90+           Taxi 
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4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบสันี้จะจ ากดัจ านวน
ผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ี
ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เดก็อายุต ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา  
  
5) Taxi ในส่วนของรถแทก็ซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พกัย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-
25,000 เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)              

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 4    วดันาริตะ – อิออน มอลล ์นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรงุเทพ (ดอนเมือง)             (B/-/-) 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มี
ชื่อเสยีงมากของเมืองนารติะ สร้างขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมี
อาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทกีวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลกั เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีือ่วา่ Great 
Pagoda of Peace นอกจากนี้ยงัมสีวนญี่ปุน่ และสวนยุโรปอกีดว้ย 
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น าท่านเดนิทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นกัท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ี่ปุน่ 
มรี้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน 
นอกจากนี้ยงัมรี้านเสื้อผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 
arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส าหรบันักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารกม็ใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร 
ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

11.00น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
13.55น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 603  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
19.05น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
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** ราคาน้ี เป็นรายการจอยหน้าร้านเท่านัน้ กรณีตดักรุป๊ทัง้กรุป๊ หรือ ท ารายการเป็นกรุป๊เหมาต่างๆ 

รบกวนติดต่อบริษทัเพ่ือเชค็ราคาใหม่ทุกครัง้ ** 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้อง

ละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 

ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่

เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

06 – 09 มถิุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 

07 – 10 มถิุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 

13 – 16 มถิุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 

20 – 23 มถิุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 

21 – 24 มถิุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 

27 – 30 มถิุนายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 

04 – 07 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 
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11 – 14 กรกฎาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 – 22 กนัยายน 2562 18,999 18,999 18,999 6,000 

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

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

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

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

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 6,000 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตาม

ธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้น

เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้

ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว 

ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ 

**  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    
  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   
  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  
  อตัราค่าบรกิารระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่
จ ากดั 
  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  
   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 
   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

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

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ
บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
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เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ิดต่อกลับ

ระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำที่ไลน์ออฟฟิค  Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com  
 

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดินทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 
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 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ
อกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 
เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

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

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 
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 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ
บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  
หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
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บริษัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน
ของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                
ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


