
 

 

ทัวร ์TOKYO FUJI LAVENDER  (5D3N) 

“NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน1” 
สายการบนิ Thai Lion Air (SL) 

 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์(SL) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง(DMK) 

SL 300 DMK(กรงุเทพ) - NRT(นารติะ) 01.00 – 09.10 

SL301 NRT(นารติะ) - DMK(กรงุเทพ) 11.00 – 16.45 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัที ่1      กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                 (-/-/-) 

 
22.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 8 สายการบนิ Thai Lion Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้ม



 

 

กอ่นออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดุลพนิจิของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้

เมอืง  

 

วนัที ่2 
     กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) –  วดัอาซากสุะ –  โออโินะ ฮคัไค – โกเท็มบะ  

     เอา้ทเ์ล็ท (พเิศษ !! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ !! และ อาบนํา้แร ่ออนเซ็น !!)         (-/L/D)                          
 

01.00น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิ

ที ่SL300 ** มเีสรฟิ SNACK บนเครือ่ง มจีอทกุทีน่ั่งดหูนัง/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

 
 

09.10น. 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 ี

 



 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง YAKINIKU  

  นําทา่นเดนิทางสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น้ําธรรมชาตกิบัความเลือ่มใสศรัทธา ความเชือ่

ในภเูขาไฟศักดิส์ทิธิฟ์จูยิามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะ ของบนภเูขาไฟฟจูทีีไ่หลซมึ ลกึ

ลงพืน้พภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่่มทําใหเ้กนิน้ําซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน้ําในบอ่แต่

ละบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่หง่นีไ้ดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 

อันดับแหล่งน้ํา จากธรรมชาต ิที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมืองต่างๆ และสนิคา้

เกษตรกรรมทีช่าวบา้นนํามาขายระหว่างทางได ้ ไมว่่าจะเป็นผักภูเขาทีส่ดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มันญีปุ่่ น 

และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 
   

  นําทา่นเดนิทางสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ ิง่ใหญ ่ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ เชน่ MICHEL KLEIN, 

MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL 

,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 

PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 



 

 

 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

พกัที ่  FUJISAN GARDEN  HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แร ่ ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่

หากไดแ้ชนํ่า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการ

หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

  
 

วนัที ่3       ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่ลาเวนเดอร ์Oishi Park - ชนิจกู ุ   (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

และเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว 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** 

 

 
 

นําท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สําหรับวัยรุ่น เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 



 

 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่4 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืเลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนด ์                                               (B/-/-) 

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการ

เดนิทาง อาท ิ

-  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 ใหท้่าน

ไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์นู



 

 

เอกจากวอลดสินยี ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินีเ่มา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้ของที่

ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

 

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 ่5    สนามบนินารติะ  – กรงุเทพ (ดอนเมอืง)                                                                      (B/-/-) 

 
เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00น.     นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

11.00น.     ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Lion Air 

เทีย่วบนิที ่SL 301 * มเีสรฟิ SNACK บนเครือ่ง มจีอทกุทีน่ั่งดหูนัง/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง * 

16.45น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

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 



 

 

 

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

บรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
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 ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา หอ้ง
ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋
เครือ่งบนิ

อตัรา  
ทา่นละ 

เดนิทางเดอืน มถินุายน 2562 
01 – 05 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

05 – 09 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

06 – 10 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

07 – 11 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

08 – 12 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

12 – 16 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

13 – 17 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

14 – 18 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

15 – 19 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

19 – 23 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

20 – 24 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

21 – 25 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

22 – 26 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

26 – 30 มถินุายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

เดนิทางเดอืน กรกฎาคม 2562 
03 – 07 กรกฎาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

04 – 08 กรกฎาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 



 

 

05 – 09 กรกฎาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

10 – 14 กรกฎาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

12 – 16 กรกฎาคม 62 24,999 24,999 24,999 6,000 12,900 

13 – 17 กรกฎาคม 62 24,999 24,999 24,999 6,000 12,900 

17 – 21 กรกฎาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

18 – 22 กรกฎาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

19 – 23 กรกฎาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

22 – 26 กรกฎาคม 62 17,999 17,999 17,999 6,000 12,900 

23 – 27 กรกฎาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

24 – 28 กรกฎาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

เดนิทางเดอืน สงิหาคม 2562 
01 – 05 สงิหาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

02 – 06 สงิหาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

06 – 10 สงิหาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

07 – 11 สงิหาคม 62 20,999 20,999 20,999 6,000 12,900 

14 – 18 สงิหาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

15 – 19 สงิหาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

16 – 20 สงิหาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

21 – 25 สงิหาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

22 – 26 สงิหาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

23 – 27 สงิหาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

เดนิทางเดอืน กนัยายน 2562 
04 – 08 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

05 – 09 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 



 

 

06 – 10 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

07 – 11 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

11 – 15 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

12 – 16 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

13 – 17 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

14 – 18 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

18 – 22 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

19 – 23 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

20 – 24 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

21 – 25 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

25 – 29 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

26 – 30 กนัยายน 62 19,999 19,999 19,999 6,000 12,900 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 20,999 20,999 20,999 6,000 12,900 

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 62 20,999 20,999 20,999 6,000 12,900 

 
** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่าน

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไมจ่ําเป็นตอ้งยืน่

ขอวซีา่ โดยสามารถพํานกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึง่   

  กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง 

  อตัราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Thai Lion Air ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   



 

 

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนํีา้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดนํ้า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่

จํากดั  จํานวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

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

   หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่

สนามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ 

 กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจําท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาชําระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีกํ่าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ทา่นจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 
เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

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

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้

ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น



 

 

การเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
เงือ่นไขสําคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นัน้ สิง่สําคัญ ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิ

เพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมล่วงหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากชําระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่า

สว่นใดส่วนหนึง่ หากท่านไม่ดําเนนิการส่งสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 หลังจากท่านชําระค่าทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 5 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะ

คํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ หากกรณีทีจํ่าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ



 

 

ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ

ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึ

อาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

**เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได ้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี้

แลว้** 

 
** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


