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วนัที�หนึ�ง   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนารติะ – วดัอาซากสุะ – ถนนากามิเสะ – บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ ์อาบ
นํ)าแร่ ออนเซ็น 

,-.00 น.  คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมือง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชั)น 3 ประตู 2 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ 
แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร (แนะนาํใหโ้หลดของที�
ไมจ่าํเป็นลงใตท้อ้งเครื�อง) 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ5นเครื�องก่อนเวลาเครื�อง
ออก 30 นาท ี
,5.09 น.  บนิลดัฟ้าสู่ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบนิที� XJ602 ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื�อง **  
13.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย - ช.ม.กรุณาปรบันาฬของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�น
เพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากนาํท่านผ่านข ั5นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านเดนิทางสู่ 
วดัอาซากูซะ(Sensoji Temple)  เป็นวดัพทุธในย่านอาซากูซะ แขวงไทโต โตเกียว เป็นวดัที�เก่าแก่และมคีวามสาํคญัที�สุดแห่งหนึ�งในโตเกียว 
สถานที�ด ั5งเดมิถูกระเบดิเผาทาํลายไปเกือบหมดในช่วงสงครามโลกครั5งที� > ตวัวดัปจัจุบนัถูกสรา้งขึ5นใหม่ท ั5งหมด แรกเริ�มเคยเป็นวดัในสาย
เทน็ได ต่อมาไดแ้ยกเป็นอสิระหลงัสงครามโลกครั5งที�สอง บรเิวณตดิกบัวดัเป็นที�ต ั5งของศาลเจา้อาซากูซะ ซึ�งเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ทางเขา้
ของวดั จะมีประตู คามินาริ หรือประตูอสันี โดยบนคานจะมีแขวนโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่ จากนั5นนําท่านมายงั ถนนนากามิเสะ 
(Nakamise) หรอืที�หลายๆคนรูจ้กักนัว่า “ถนนชอ้ปปิ5 งนากามเิสะ” สามารถเดนิจากวดัอาซากูซะได ้ทาํใหค้นที�มาไหวพ้ระที�วดัตอ้งแวะมาชอ้ป
ปิ5 งที�ถนนแห่งนี5ดว้ย จงึทาํใหถ้นนเสน้นี5 เป็นถนนเสน้ที�คกึคกัเกือบตลอดเวลา ตวัถนนจะมคีวามยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร มรีา้นขาย
กนิกบัของที�ระลกึ ไมว่า่จะเป็นชดุยูกาตะ, ร่มพบั, ขนมขบเคี5ยวหลากหลายชนิดสมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั 
 
 
 
 
 
 
คํ � า     
 �รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ บฟุเฟตข์าปูยกัษไ์ม่อ ั)น 
 ที�พกั FUJI SAN GARDEN หรอืระดบัเทยีบเท่า 
จากนั5น อสิระใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่ออนเซ็น ออนเซน็ธรรมชาต ิซึ�งชาวญี�ปุ่ นมคีวามเชื�อว่า
หากไดแ้ช่นํ 5าแร่ออนเซน็ ธรรมชาตนีิ5แลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ั �ง สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการ
หมนุเวยีนโลหติดขีึ5น 
 
 

วนัที�สอง ภเูขาไฟฟจู ิชั)นที� 9 – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์สวน Oishi - โตเกยีว - ชอ้ปปิ) งชินจูก ุ- นารติะ 



 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิที�มคีวามสูงเหนือจากระดบันํ 5าทะเล DEEF เมตร ภูเขาไฟที�มชีื�อเสยีงเป็นที�รูจ้กัไปท ั �วโลก ในเรื�องความสวยงาม 
และเป็นสญัลกัษณ์หนึ�งของญี�ปุ่ น นาํท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิชั)นที� � (หมายเหตุ : ทางบริษทั ขอสงวนสทิธิIไม่ขึ5น กรณีที�ไม่สามารถขึ5นได ้
เมื�ออากาศไม่เอื5ออาํนวย หรือ ทางขึ5นปิด โดยทางบริษทัขอสงวนสทิธิIในการชดเชยเงนิคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้าํระค่าใชจ่้าย
ท ั5งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) ประมาณจดุกึ�งกลางของเสน้ทางโยชดิะ โดยเสน้ทางโยชดิะนั5นเป็นที�รูก้นัว่าเป็นเสน้ทางหลกั
สาํหรบัการเดินทางไปยงั ศาลเจา้โคมติาเคะ อยู่แถวๆบริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจิ นาํท่านเดินทางชม พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว (Earthquake 
Museum) ตั5งอยู่ที�เมอืงโกเบ ภายในจงัหวดัเฮียวโงะนบัว่าเป็นพพิธิภณัฑท์อ้งถิ�นที�นาํเสนอเกี�ยวกบัการแผ่นดินไหวที�เคยเกิดขึ5นในเมอืงนี5 
ภายในพพิธิภณัฑย์งัมโีรงละครที�ฉายภาพการทาํลายลา้งของแผ่นดินไหว และภาพยนตรส์ารคดีเกี�ยวกบัข ั5นตอนการกูภ้ยั และหอ้งเกมทใีช ้
เทคโนโลยีใหเ้ราฝึกป้องกนัตวัจากภยัพิบตัิ โดยจะเป็นพิพิธภณัฑท์ี�จะมีการจดัขึ5นเพื�อเป็นอนุสรณ์สถานราํลึกถึงเหตุการณ์เมื�อวนัที� 17 
มกราคม 1995 เปิดขึ5นต ั5งแต่ปี ค.ศ.2002 ใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้ชมเกี�ยวกบัการเกิดแผ่นดนิไหว วธิีการเตรียมตวัเมื�อเกิดแผ่นดนิไหว เรียกไดว้่า
เป็นพพิธิภณัฑท์ี�ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัแผ่นดนิไหวไดอ้ย่างด ี

เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ สวนโออชิิ (Oishi Park) จดุชมววิ
ภูเขาไฟฟูจิที�สวยที�สุดอีกแห่งหนึ�ง ต ั5งอยู่ทางเหนือริมฝั �ง
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวนัที�อากาศดีสามารมองเห็นววิของ
ภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างชดัเจน สวนสวยที�เต็มไปดว้ยดอกลาเวน
เดอร์ มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิและทอ้งนํ 5าสีนํ 5าเงินของ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ เป็นบรรยากาศที�ใครที�ไดเ้ห็นต่างก็
ประทบัใจ (การบานของดอกไมข้ึ5นอยู่กบัสภาพอากาศเป็น
สาํคญั ในกรณีที�ทุ่งลาเวนเดอรย์งัไมบ่านหรอืบานจนหมดแลว้ 
ขอสงวนสทิธิIปรบัเปลี�ยนรายการท่องเที�ยวอื�นแทน) จากนั5นนาํท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงโตเกยีว นาํท่านสู่ ชินจูก ุ(Shinjuku) แหลง่ชอ้ปปิ5 งชื�อดงั
ของกรุงโตเกียว มอบเวลาใหท่้านอิสระเลอืกซื5อสนิคา้มากมาย เช่น สนิคา้อิเลคทรอนิคส ์กลอ้งถ่ายรูป นาฬกิาชื�อดงั CASIO SEIKO รา้น 
BIG CAMERA หรือ SAKURAYA เสื5อผา้ เครื�องใช ้ภายใตแ้บรนด ์Muji  กระเป๋า หรือ รองเทา้แฟชั �น  เครื�องสาํอางชื�อดงัของญี�ปุ่ น 
SHISHEDO KANEBO SKII ฯลฯ อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดบั l  ดาว หรอืเทยีบเท่า ในเมืองนารติะ 
วนัที�สาม อสิระท่องเที�ยวเตม็วนั ชอ้ปปิ) ง หรอืเลอืกซื)อทวัรดิ์สนียแ์ลนด ์

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
มอบอสิระเตม็วนั ใหท่้านอสิระชอ้ปปิ5 ง หรอืเดนิทางสู่สถานที�ท่องเที�ยวอื�น ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้าํแนะนาํในการเดนิทาง   
** การเดินทางในวนัอสิระ ไม่มีไกดแ์ละรถบสัใหบ้ริการ หากท่านใดตอ้งการเช่ารถหรือไกดส์่วนตวัสามารถแจง้ความประสงคก์บัเอเย่นตท์ี�
ท่านทาํการจอง ** 



 

อาทิ  ถนนฮา ราจุกุ  และเมจิ จินกุ ตบท ้ายด ้วย ถนนชิบู ย่า 
แหล่งชอ้ปปิ5 ง ชื�อดงัของกรุงโตเกยีว มอบเวลาใหท่้านอสิระเลอืกซื5อ
สินคา้มากมาย เช่น สินคา้อิเลคทรอนิคส ์กลอ้งถ่ายรูป นาฬิกาชื�อ
ด ั ง  CASIO SEIKO รา้น BIG CAMERA หรือ SAKURAYA 
เ สื5 อ ผ ้ า เครื� องใช  ้ภายใตแ้บรนด์ Muji  กระเป๋ า หรือ 
รองเทา้แฟชั �น  เค รื� อ ง ส ํ า อ า ง ชื� อ ด ั ง ข อ งญี� ปุ่ น  SHISHEDO 
KANEBO SKII ฯลฯ 
สวนจโิดรงิะฟู จ(ิChidori-ga-fuchi) เป็นสวนที�ต ั5งอยู่ระหวา่งทาง
ระบายนํ5า 2 สาย อยู่ใกลก้บัพระราชวงัอมิพเีรยีลทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ มชีื�อเสยีงมากเรื�องการชมซากรุะเพราะจะเหน็ภาพตน้ซากรุะ
มากมายของสวนเรยีงรายไปตามทางนํ 5า จงึเป็นอกีหนึ�งจดุชมซากรุะสวนที�มผูีเ้ขา้ชมมากที�สุดของโตเกยีวโดยจะมทีางเดนิเรยีบทางระบายนํ5า
และตน้ซากรุะยาวประมาณ 700 เมตร ทาํใหเ้กิดเป็นอโุมงคต์น้ซากรุะ และในช่วงกลางคนืของฤดูชมซากรุะจะมกีารเปิดไฟส่องตามตน้ซากรุะ
ดว้ย ทาํใหส้วยงามท ั5งกลางวนัและกลางคนื จนมผูีม้าเยอืนที�สวนแห่งนี5แต่ละปีมากกวา่ 1 ลา้นคน  
เลือกซื) อบตัรเขา้สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าเดินทางและบตัรเขา้สวนสนุก ท่านละประมาณ l,,,,.- บาท) ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแห่ง

จนิตนาการของราชาการตู์นญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกที�สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึ5นในปี พ.ศ. >i>F จากการถมทะเล

และใชท้นุสรา้งกว่า Fjj ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเครื�องเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดัจาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท่้านเล่น

เครื�องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื�องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of 

Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม

ภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื5อสนิคา้ที�ระลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีท ั5งยงั

จะไดส้มัผสักบัตวัการตู์นเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี5 เมา้ส ์มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อนการตู์นอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื5อของที�ระลกึ

น่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

 

 

การเดินทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

}) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบนินาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื�องดว้ยจะตอ้งเริ�มต ั5ง แต่ ~.jj น.เป็นตน้ไปเพราะ

เนื�องจากในตอนเชา้ระหวา่ง F.jj - ~.jj น  

>) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที�วิ�งจากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะ ค่าต ั �วจะอยู่ที�เที�ยวละ >,�Ej เยน/ท่าน ก่อนเดนิทางกลบั

ควรเชค็เที�ยวสุดทา้ยวา่หมดตอนกี�โมง   

D) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืวา่เป็นรถไฟที�ราคาค่อนขา้งสูง ต ั �วรถไฟสามารถระบทุี�น ั �งบนรถไฟได ้

โดยไมต่อ้งกลวัวา่ขึ5นไปแลว้เราจะไมม่ทีี�น ั �งเบาะสามารถหมนุเขา้หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าต ั �วรถไฟจะอยู่ที�ราคาเที�ยวละ D,}~j เยน/

ท่าน ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เวลารถไฟเที�ยวสุดทา้ย  



 

�) Airport Limousine Bus เป็นอกี } ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกียวแต่รถบสันี5จะจาํกดัจาํนวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 

Di-�j ท่านต่อเที�ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง �j-}jj นาท ีราคา D,jjj เยน/ท่าน/เที�ยว  

i) Taxi ในส่วนของรถแทก็ซี�นี5 ค่าโดยสารจากโตเกยีว สู่โรงแรมที�พกัย่านนารติะจะอยู่ที�ราคา >j,jjj->i,jjj เยน (โดยราคานี5จะไมร่วมค่าทาง
ด่วน) 
�อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและ อาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดบั l  ดาว หรอืเทยีบเท่า ในเมืองนารติะ 
วนัที�สี� วดันารติะซนั ชินโชจ ิ- ออิอน นารติะ มอลล ์– สนามบนินารติะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)              

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นํ า ท่ า น

เดินทางสู่ วดั

น า ริ ต ะ ซั น 

ชิ น โ ช จ ิ

( Naritasan 

Shinshoji 

Temple) 

เป็นวดัประจาํเมอืงนารติะ ต ั5งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมอืงนารติะ มปีระวตัวิ่าก่อต ั5งในปี 940 ซึ�งรวมๆแลว้ถอืว่าอยู่มายาวนานเกินพนัปี แน่นอน

วา่ตวัอาคารไมใ่ช่ของด ั5งเดมิจากพนัปีก่อน ตวัอาคารแมจ้ะถูกบูรณะและสรา้งใหมม่าหลายครั5งแลว้แต่ก็สวยงามมากๆและไดร้บัการบนัทกึเป็น

มรดกทางวฒันธรรมของประเทศญี�ปุ่ น   นาํท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสินคา้ที�นิยมในหมู่

นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิเนื�องจากตั5งอยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทนัสมยัสไตลญ์ี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลาย

มากกว่า 150 รา้นจาํหน่ายสนิคา้แฟชั �น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี5ยงัมรีา้นเสื5อผา้แฟชั �นมากมาย เช่น MUJI , 100 

yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ�งบางรา้นไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้สาํหรบั

นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจาํหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร เปิดใหบ้รกิาร 

11.30น.     สมควรเวลาเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ 

14.25น.     ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) เที�ยวบนิที� XJ 603 

** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื�อง **  

19.05น.     เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงื�อนไข 

Tokyo Lavender Hot Promotion-A x วนั l คนื โดย XJ 



 

 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 
� ตั yวเครื�องบนิชั)นประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
� ที�พกัโรงแรมตามรายการ l คนื พกัหอ้งละ --l ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 
� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื)อหรอืเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ
� ค่าระวางนํ)าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 2, ก.ก.ต่อท่าน และ ถอืขึ)นเครื�องบนิไดนํ้)าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. 
� ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง
ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
เสรมิเตยีง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
ไม่เสรมิเตยีง 

 

ไม่รวมตั yว
เครื�องบนิ 

 
พกัเดี�ยว 

เดือน มิถนุายน 62 

,|-,} มิ.ย. |- ~5,}}, ~5,}}, ~5,}}, ~0,99, 9,900 
,�-~, มิ.ย. |- ~6,}}, ~6,}}, ~6,}}, 11,99, 9,900 
,�-~~ มิ.ย. |- ~7,}}, ~7,}}, ~7,}}, ~2,99, 9,900 
~l-~| มิ.ย. |- ~5,}}, ~5,}}, ~5,}}, ~0,99, 9,900 
~x-~� มิ.ย. |- ~6,}}, ~6,}}, ~6,}}, 11,99, 9,900 
~9-~� มิ.ย. |- ~7,}}, ~7,}}, ~7,}}, ~2,99, 9,900 
-,--l มิ.ย. |- ~5,}}, ~5,}}, ~5,}}, ~0,99, 9,900 
-~--x มิ.ย. |- ~6,}}, ~6,}}, ~6,}}, 11,99, 9,900 
----9 มิ.ย. |- ~7,}}, ~7,}}, ~7,}}, ~2,99, 9,900 
-l--| มิ.ย. |- ~6,}}, ~6,}}, ~6,}}, ~1,99, 9,900 
-�-l, มิ.ย. |- ~5,}}, ~5,}}, ~5,}}, ~0,99, 9,900 
-� มิ.ย. – ,~ ก.ค. |- ~6,}}, ~6,}}, ~6,}}, 11,99, 9,900 
-} มิ.ย. – ,- ก.ค. |- ~7,}}, ~7,}}, ~7,}}, ~2,99, 9,900 



 

� ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ ~,,,,,,,, บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี
อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ -,,,,,, บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

� ภาษีนํ)ามนัและภาษีต ั yวทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิ�มหากสายการบนิปรบัขึ)นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
× ภาษีหกั ณ ที�จา่ย l% 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 
หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �ง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั)งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบันํ)าหนกักระเป๋าเดินทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 

× ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 9,,,, เยน หรอื ~,9,, บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์~ ท่าน (ชําระที�สนามบนิในวนัเดินทาง) 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั)น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื�อและหนา้หนงัสอืเดินทางเพื�อ
ยนัการจองที�นั �ง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 19,,,, บาท 
2.ค่าทวัรส์ว่นที�เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั)งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั)นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดินทางของ
ท่าน และการคนืเงนิท ั)งหมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ)นจรงิ 
3.เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั)งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขการใหบ้รกิารที�ได ้
ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี) ท ั)งหมดนี) แลว้ 
 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั)งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ)นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั)งสิ)น 
-.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์9,% 
l.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง �-~x วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ในการคนืค่ามดัจาํท ั)งหมด 
 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

1.โปรแกรมทวัรนี์5จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ั5นตํ �า 3� ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั5น หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง
รวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิIในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง
เพิ�มเงนิท่านละ 4,000 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 3,j00 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง >j->� ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 
2,500 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง >i-D} ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 2,j00 บาท 
2.ในกรณีที�ทางประเทศญี�ปุ่ นระงบัการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิIเก็บค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิในกรณีตอ้งทาํเรื�องยื�นขอวซี่า 
3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิIในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั5งนี5ใหข้ึ5นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั5น อกีท ั5งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ5นสุดสมบูรณ ์
4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิIที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดัดา้น
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิ ท ั5งนี5ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็น
สาํคญั 
5.รายการทวัรนี์5 เป็นการท่องเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
6.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาต ั �วเครื�องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิIในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบรกิารใน
กรณีที�มกีารขึ5นราคาค่าต ั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ5ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี�ยนได ้
ปรบัขึ5นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 
7.ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี5 หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ท ั5งหมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิIไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้
8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้
9.ค่าบรกิารที�ท่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันั5นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้
10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัค่าบรกิาร
นั5นๆ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิIในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ั5งสิ5นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจ
ของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั5น 
12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั5น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไปคา้
แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื�น 
ๆ ที�เขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักลา่วท ั5งสิ5น 
13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั5นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิIที�จะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิท ั5งหมดทกุกรณี 
14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื5อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ยตวัท่าน
เอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื5อระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวนี5 
15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ 
หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 



 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิIที�จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั
หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ5นทางตรง หรอืทางออ้ม 
เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิIที�จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั สภาพ
ธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 
19.ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั5งสิ5น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที�ยว (ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี5ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่นํ 5าเงนิ) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิIไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ั5งสิ5น 
21.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายในประเทศ เช่น (ต ั �วเครื�องบนิ,ต ั �วรถทวัร,์ต ั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั5งก่อนทาํการออกตั �ว เนื�องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั �ว
ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 
22.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิIเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ�มเตมิ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิ�มจากราคาค่าทวัร์
ปกตอิกี >,jjj บาทต่อท่าน 
23 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั)น หนงัสอื
เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 
>�. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนีํ 5าเงนิและสแีดง) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธใน
การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิIไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ั5งสิ5น 
 
 
 
 

 


