
 

 
บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (BKK) 

XJ600 BKK (สุวรรณภมิู) – NRT (นาริตะ) 00.30 – 08.40  

XJ601 NRT (นาริตะ) – BKK (สุวรรณภมิู) 09.15 – 14.35 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 



 
 

 

 
 

DAY 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                                                                                      (–/–/–)                                                 
21.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน AIR ASIA X ดโยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

  **กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน** 
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  
 
DAY 2 นาริตะ – วดัอาซากสุะ - ถนนนากามิเซะ -  สวนจิโดริงะฟจิู - โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็           (–/L/D)                
00.30    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ 

XJ600  **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
08.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

จากนัน้น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วดัทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นวดัทีม่ี
ความศกัดิส์ทิธิ ์และได้รบัความเคารพนับถอืมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองค์เจ้าแม่
กวน  อมิทองค าที่ศกัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ่งมกัจะมผีู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสริมิงคล
ตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร 
ซึ่งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ทีม่ชีื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่
ตวัวหิารที่ประดษิฐานเจ้าแม่กวนอมิทองค า มชีื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ
รา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ 
ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  
 

 



 
 

 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU 
บุฟเฟต์ป้ิงย่าง มีเน้ือสตัวใ์ห้เลือกมากมาย เลือกทานได้ตามใจชอบ  
น าท่านชม สวนจิโดริงะฟูจิ เป็นสวนทีต่ ัง้อยู่ระหว่างทางระบายน ้า 2 สาย อยู่ใกลก้บัพระราชวงัอมิพเีรยีลทาง
ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ มชีื่อเสยีงมากเรื่องการชมซากุระเพราะจะเหน็ภาพต้นซากุระมากมายของสวนเรยีงราย
ไปตามทางน ้า จงึเป็นอกีหนึ่งจุดชมซากุระสวนทีม่ผีู้เขา้ชมมากที่สุดของโตเกยีว สวนจโิดรงิะฟูจอิยู่ตรงกลาง
ระหว่างทางระบายน ้าเก่าแก่ของเมอืงโตเกยีวนัน่ก็คอื CHIDORIGAFUCHI กบั HANZO สร้างขึ้นตัง้แต่ยุคเอ
โดะ โดยจะมทีางเดนิเรยีบทางระบายน ้าและต้นซากุระยาวประมาณ 700 เมตร ท าใหเ้กดิเป็นอุโมงคต์้นซากุระ 
(โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึต้นเดอืนเมษายน ทัง้นี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 
น าท่านเดนิทางสู ่โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์
เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิง่ใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ เช่น MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI, ARMANY ,TASAKI, 
LONGINES, HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN, HAKKA KIDS เป็นตน้ 



 
 

 

  
 
ค า่ บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปทูานได้ไม่อัน้ 
ท่ีพกั  FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้
แช่น ้าแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิตดีขึ้น 
 

 
 
DAY 3 ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค – อเูอโนะ 

- ชินจกู ุ                                                                                                                                            (B/L/–)    
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซงั หรอื ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีื่อเสยีง
และเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด้มอบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์
หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจ ิได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  น าท่านเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ใน
กรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีดู่แลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ 
กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัได้ช าระ



 
 

 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภูเขา
และววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ
ประทบัใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสญัลักษณ์รูปภูเขา ไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 

 
  
            บนภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 นี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็น

ทีส่กัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นทีส่ าหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงัชัน้ 
5 นี้ ถูกเรยีกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มจีมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่า
ที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มสีมบตัขิองท่านเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย 
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มนี ้าหนักกว่า 375 กิโลกรมั ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมีผู้คนนิยมมา
ทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศักดิส์ ิทธิท์ี่ผู้คนต่าง
เคารพบูชาและนิยมมาซือ้เครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

 น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟู
จ ิและท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่
เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถ
หลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 น าท่านออกเดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ในบรเิวณ
ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิด้วยววิทวิทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิสูง
ตระหงา่น และสายน ้าบรสิุทธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 



 
 

 

 
 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนอุเอโนะ (UENO PARK) เรยีกไดว้่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ทีถ่า้มา
แถวๆย่านอุเอะโนะรบัรองว่ามาแลว้ไม่ใช่นัง่พกัผ่อนเพลนิๆเฉยๆแน่นอน เพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ใช่แค่
เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ขา้งในบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆ โดยภายในมทีัง้วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และ
สวนสตัว ์มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศร่มรื่นจงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนิยมมาพกัผ่อนกนั ช่วงปกตทิีว่่าคน
นิยมมาแลว้บอกเลยว่าจะพคีสุดๆกช็่วงฤดใูบไมผ้ลขิองทุกๆปี (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลายเดอืน
มนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
 

 
  
 น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ(SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสนิค้ามากมายและ 

เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 
รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 



 
 

 

 
 
ค า่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 4   ศาลเจ้าฮิคาวะ - คาวาโกเอะ – สวนกอนเกน็โดะ - อิออน นาริตะ มอลล ์                                     (B/–/–)                                                                                                                                                         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านสู ่ศาลเจ้าฮิคาวะ(HIKAWA SHRINE) ของเมอืงคาวาโกเอะ(KAWAGOE) จงัหวดัไซตามะ(SAITAMA) 
เป็นศาลเจา้เก่าแก่ในนิกายชนิโตของญี่ปุ่ นที่มชีื่อเสยีงในหมู่คนญี่ปุ่ นมากเรื่องการขอเรื่องความรกั ทีน่ี่จงึเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อ เสียงของเมืองมันหวานแห่งนี้  ภายในศาลเจ้ามีสิ่งที่ น่าสนใจหลายอย่าง
นอกเหนือไปจากสิง่คุน้เคยทัว่ๆไปของศาลเจา้ญี่ปุ่ น เช่น เซยีมซรีูปปลา ทีท่ านายเรื่องความรกัโดยเฉพาะ ซุ้ม
แขวนไม้อธฐิาน, ล าธารศกัสทิธิส์ าหรบัขจดัสิง่ไม่ดี, ซุ้มกระดิง่ลมส าหรบัฤดูร้อน, ต้นไม้ศกัสทิธิท์ี่คู่รกันิยมมา
เดนิวนเป็นเลข 8 เพือ่ใหค้วามรกัยนืยาว, เสาโทรอิหินิอายุหลายรอ้ยปี และเสาโทรอิไิมส้แีดงอนัใหญ่ยกัษ์ที่เคย
ใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ นมาแลว้ 
 

  
 
น าท่านเทีย่วชม คาวาโกเอะ นบัเป็นย่านทีม่เีสน่หแ์ละมคีวามเป็นเอกลกัษณ์มากๆ โดยจะอยู่ทางทศิเหนือของ
สถานีรถไฟ KAWAGOE ประมาณ 2 กโิลเมตร ถนนหลกัจะยาวประมาณ 700 เมตร แต่ระหว่างสองขา้งทาง
ของถนนเสน้นี้จะม ีตรอกซอกซอย ทีส่ามารถเดนิเทีย่วเขา้ไปไดอ้กียาวๆ ซึง่สิง่ทีท่ าใหย้่านเมอืงเก่าแห่งนี้ฮอต
ฮติในหมู่นักท่องเที่ยวก็ตรงที่ทัว่ทัง้ย่านเต็มไปด้วยบ้านเรอืนสไตล์สมยัเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง ใน
สมยัก่อนเนื่องจากเมอืงคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กบัโตเกียวใน



 
 

 

ปัจจุบนัเลยทเีดยีว บรเิวณนี้ยงัเคยมโีกดงัเกบ็ของอยู่หลายแห่งตัง้แต่สมยัก่อน จากการทีพ่่อคา้แม่คา้จงึร ่ารวย
และมกีารสรา้งอาคารต่างๆขึน้เรื่อยๆ บางอาคารกม็อีายุเก่าแก่และยงัคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบนักม็ ีท าให้
ย่านนี้มฉีายา KOEDO KAWAGOE หรอืแปลไดว้่า ลติเติ้ลเอโดะ (LITTLE EDO)  โดยค าว่า “KURA” แปลว่า 
โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนน KURAZUKURI ซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและ
สถาปัตยกรรมของเมอืงนี้นัน่เอง บอกเลยว่าถ้ามาเที่ยวเมอืงคาวาโกเอะแล้วไม่ว่าเชก็อนิที่แลนด์มาร์กแห่งนี้
แลว้นัน้ถอืว่ามาไม่ถงึเลยทเีดยีว 
 

 
 
เท่ียง    อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนกอนเกน็โด ทีต่ ัง้อยู่ทางตะวนัออกของจงัหวดัไซตามะ สวนแห่งนี้มตีน้ซากุระพนัธุโ์ซเม 
โยชโินะกว่า 1,000 ตน้ทอดยาวเป็นอุโมงประมาณ 1 กโิลเมตรทีส่วนแห่งนี้ไม่ไดม้เีพยีงแค่ซากุระเท่านัน้ แต่ยงั
มดีอกไม้อีกหลากชนิดให้เดินชมได้อีกเช่นกนั ที่ผลิบานในช่วงเวลาเดียวกบัดอกซากุระอีกด้วย ท าให้เกิด
ทวิทศัน์ สดใสสวยงามจากสขีองดอกไมท้ีต่ดักนักบัชมพูของดอกซากุระ เป็นอกีหนึ่งสถานทีน่่าสนใจเดนิทางไป
ชมความงามของดอกซากุระ 
 

 
 



 
 

 

น าท่านเดินทางสู่  อิออน นาริตะ มอลล์ (AEON NARITA MALL) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยั
สไตล์ญี่ปุ่ น มรีา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน
บา้น นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM 
GAMES ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิส่วนร้านอาหารก็มใีห้เลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และ
ศูนยอ์าหาร ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์HUMAX CINEMA เปิดใหบ้รกิาร 

ค า่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5   อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั                                                                                                           (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                                        
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

อิสระเต็มวนั ไม่มีรถบริการ ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ

 ย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมเสือ้ผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคอืคนทีก่ าลงัมองหาซื้อเสือ้ผา้

แบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้า

ต้องการเหน็วยัรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมวียัรุ่นญี่ปุ่ นน่ารกัๆ เดนิกนัเต็มถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ดงัระดบัโลก 

อาทิ CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหา

รองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยงัมีร้านขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทัง้ยังมี SHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

 ชินจุก ุ(SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงสนิค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้อง
ถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์
เนม เสื้อผ้าแฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , 
SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

 ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รปูปัน้สุนัขแสน

รู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรบัหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตล์โตเกยีวที่ตกึ(109) อจิมิารุควิ ทัง้

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญี่ปุ่ นในฤดตู่างๆอื่นๆมากมาย  

 หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด ์1 DAY PASSPORT เพ่ิมท่านละ 3,200.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ดสีนีย์แลนด์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้าง

นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ให้

ท่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่อง



 
 

 

เล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์าร์ตูนเรื่องดงั TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร์ THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวญักับบ้านผีสิงใน HAUNTED MANTION สมัผสัความ

น่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก SMALL WORLD ชมภาพยนตร์สามมิติTHE INVENTION OF 

THE YEAR ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยังจะได้

สมัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี้เมา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบั

การจบัจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

 

1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม(มเีป็นบางโรงแรม) แต่เนื่อง

ดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงทีม่ลีูกคา้ใช้

บรกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้รถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย KEISEI SKYLINER เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช้

ความ เรว็ในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ทีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 

น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสุดทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง     

3) รถไฟสาย NARITA EXPRESS (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสูง

นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึน้ไปแลว้เราจะไม่มทีีน่ัง่เบาะสามารถ

หมุนเขา้ หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาทีร่ถไฟ

ใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสุดทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง  

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 



 
 

 

4) AIRPORT LIMOUSINE BUS เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบสันี้จะจ ากดัจ านวน

ผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาที 

ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เดก็อายุต ากว่า 12 จะเสยีครึง่ราคา  

5) TAXI ในส่วนของรถแทก็ซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกยีว สู่โรงแรมทีพ่กัย่านนารติะจะอยู่ทีร่าคา 20,000-25,000 

เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน)   

*** ราคาค่าเดนิทางอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง *** 

เท่ียง-ค า่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 6   นาริตะ  - สุวรรณภมิู (กรงุเทพฯ)                                                                                                        (B/-/-)                                                             
เช้า      บริการอาหาร เซตเบนโตะ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
09.15   ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ 

XJ601 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
14.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 
1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

(อายุไม่เกิน 12 ปี)ท่านละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

14-19 มีนาคม 66 40,999 40,999 7,500 

15-20 มีนาคม 66 40,999 40,999 7,500 
16-21 มีนาคม 66 40,999 40,999 7,500 
17-22 มีนาคม 66 40,999 40,999 7,500 

18-23 มีนาคม 66 40,999 40,999 7,500 

19-24 มีนาคม 66 42,999 42,999 7,500 
20-25 มีนาคม 66 42,999 42,999 7,500 
21-26 มีนาคม 66 42,999 42,999 7,500 

22-27 มีนาคม 66 42,999 42,999 7,500 



 
 

 

23-28 มีนาคม 66 42,999 42,999 7,500 
24-29 มีนาคม 66 42,999 42,999 7,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 20,500 บาท 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ข้อส าคญั  

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ
โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP 
เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่าน
จะต้องช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 
รถบสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เคร่ืองส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 



 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั
มาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 



 
 

 

- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณี
เป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยนืยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดินทาง หรอืเก็บ
เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทนัทีหลงัจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่ว่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน

https://bit.ly/3NVFrkV


 
 

 

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ 
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง
ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ ัฐ และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 



 
 

 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการได้รบั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณี
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


