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รหัสโปรแกรม : 14675 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

TOKYO FUJI FREE DAY (5D3N) 
“NRT02 TOKYO AWESOME” 

สายการบิน THAI AIR ASIA (XJ) 
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บินสายการบิน ไทยแอรเ์อเซยี (XJ) : ขึน้เครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

** เปล่ียนแปลงเวลาไฟทบิ์นพีเรียตตัง้แต่วนัท่ี  31 ตลุาคมเป็นต้นไป ** 

XJ 602 DMK(กรงุเทพ) - NRT(นารติะ) 02.30 – 10.45 

XJ 603 NRT(นารติะ) - DMK(กรงุเทพ) 14.25 – 19.55 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                  (-/-/-) 
23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยให้

การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความ

พรอ้มก่อนออกเดนิทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจับ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจ

คนเขา้เมอืง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


3 
 

วนัท่ี 2 
 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – สะพานแขวนมิชิมะ – โอชิโนะฮคัไค –  
โกเทมบะ เอาทเ์ลท็(พิเศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ ไม่อัน้ !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซน็ !!) 
                                                                                                                                    (-/-/D) 

02.30น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Thai Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 602  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
10.45น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) 

หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

น าท่านเดนิถ่ายรปู สะพานแขวนมิชิมะ (Mishima-Skywalk) หรอืชื่อเตม็ The Hakone Seiroku Mishima 

Suspension Bridge ยาวถงึ 400 เมตร อยูเ่หนือพืน้ดนิ 70.6 เมตร นบัเป็นสะพานแขวนคนขา้มทีย่าวทีสุ่ดใน

ญี่ปุ่ น จากชื่อเสยีงของสะพานแขวนมชิมิะทีถู่กขนานนามว่า เป็นทางเดนิบนสวรรค์ เนื่องจากนักท่องเที่ยว

ทีม่าเยีย่มเยยีนสะพานแห่งนี้จะรูส้กึราวกบัว่าเดนิอยู่บนสรวงสวรรค์ ไฮไลต์ของทีน่ี่ไม่ไดม้แีค่สะพานเท่านัน้ 

บริเวณโดยรอบเริ่มตัง้แต่ระหว่างสองข้างทางจะมีกระเช้าให้ขึ้นไปนัง่ มีลานกิจกรรมผาดโผนส าหรับ

นกัท่องเทีย่วทีช่ื่นชอบความตื่นเตน้คงถูกใจไมน้่อย เมื่อเดนิไปถงึอกีฝัง่ของสะพานจะเจอกบัลานกวา้ง มรีา้น

ขายของกิน  คาเฟ่ เรือนกระจกที่เต็มไปด้วยพนัธุ์ไม้ต่าง ๆ นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและ

ครอบครวัชาวญีปุ่่ นมาใชเ้วลาพกัผ่อนรว่มกนั 

  น าท่านเดนิทางสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาตกิบัความเลื่อมใสศรทัธา ความเชื่อใน

ภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิฟู์จยิาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะ ของบนภูเขาไฟฟูจทิีไ่หลซมึ ลกึลง

พืน้พภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่่มท าใหเ้กิดน ้าซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในบ่อแต่ละ

บ่อใสสะอาดจนเกดิสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รบัการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 

อันดบัแหล่งน ้า จากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมอืงต่างๆ และสินค้า

เกษตรกรรมที่ชาวบ้านน ามาขายระหว่างทางได ้ ไม่ว่าจะเป็นผกัภูเขาทีส่ดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญี่ปุ่ น 

และอื่นๆ อกีมากมาย 
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น าท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ (Gotemba Premium Outlets) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นม

ทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ ิง่ใหญ่ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ เช่น 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 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบฟุเฟต์ขาปยูกัษ์ไม่อัน้ 
พกัท่ี  HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่า

หากได้แช่น ้าแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการ

หมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 
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วนัท่ี 3 ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – ชมใบไม้เปล่ียนสี อโุมงคเ์มเป้ิล –        
หมู่บา้นอิยาชิโนะ ซาโตะ – โอไดบะ - นาริตะ                                                          (B/L/-)                                                     

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิงั หรอื ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภเูขาทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีื่อเสยีง

และเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุก

ฤดูกาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ไดป้ระกาศให้ภูเขาไฟฟูจ ิไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  

  น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5 (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์มข่ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอื้ออ านวย หรอื 

ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที่ ที่ดูแลทางขึน้จะเป็นผู้พจิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีที่ไม่สามารถขึน้ได้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดในลกัษณะ

ของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภูเขา

และววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศทีบ่รสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระใหทุ้กท่านได้เก็บภาพความ

ประทบัใจเก็บไว้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกซื้อสินค้าของที่ระลกึซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทีบ่นภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 นี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake 

Jinja) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นทีส่กัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นทีส่ าหรบับวงสรวงท่านเทนกุ 

โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงัชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทีม่จีมกู

แดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจา้แห่งนี้มสีมบตัิ

ของท่านเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกว่า 375 กโิลกรมั ตกอยู่ทีพ่ ืน้ใน
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สวน ซึง่ในสมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นต้น จงึเป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึ

เป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่ผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซือ้เครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นที่ระลกึ

 
  น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่

เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีวิวฒันาการ การวางแผนป้องกันต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่ นไม่

สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านชม โมมิจิ ไคโร อโุมงคใ์บเมเป้ิล Momiji Kairo จุดชมใบไมเ้ปลีย่นทีส่วยงามบรเิวณทะเลสาบคาวา

กูชโิกะ ตน้เมเป้ิลทีข่ ึน้อยูท่ ัง้ 2 ฝัง่ของคลองน ้าจะเปลีย่นสทีัง้สม้และแดง ใบทีแ่หง้แลว้กจ็ะร่วงหล่นลงทีค่ลอง

น ้า ท าใหท้ัง้ดา้นบนและดา้นล่างเตม็ไปดว้ยใบเมเป้ิล จงึดเูหมอืนกบัเป็นอุโมงคใ์บเมเป้ิล ในตอนกลางคนืจะมี

ไฟ illumination เปิดประดบัยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวอกีดว้ย   ** ซึง่โดยปกตอุิโมงคใ์บเมเป้ิลจะเริม่บาน

ในช่วงปลายเดอืนตุลาคม-ปลายพฤศจกิายนของทุกปี (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) **  

***ในกรณทีีอุ่โมงคใ์บเมเป้ิลร่วงหมดหรอืไม่มใีหช้มแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้น 

โอชโินะฮคัไค น าท่านเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจ ิที่เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ใน

หมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพดูในทางกลบักนัคอืกลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮคัไค เพยีงก้าวแรกทีย่่างเทา้เขา้ไป

ในหมูบ่า้น กส็มัผสัไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และไอเยน็จากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้หน็อยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใส

แจ๋วมปีลาหลากหลายพนัธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนัน้เย็นเจี๊ยบถึงใจจน

แอบสงัสยัว่าน้องปลาไมห่นาวสะทา้นกนับา้งร ึเพราะอุณหภูมใินน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้
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กย็งัมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้กัดื่มตามอธัยาศยั และที่ส าคญั หมู่บ้านโอชโินะยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าโอ

ทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย*** 

 
  น าท่านเดนิทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตัง้อยู่ในพื้นทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝัง่ทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึง่ถูกพายุไต้ฝุ่ นพดัถล่มในปี 1966 จน

กระทัง้ต่อมาอีก 40 ปีได้รบัการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดัง้เดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้

ประชาชนได้เขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม ลองและซือ้สนิค้าหตัถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมู่บ้าน 

ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลงัคาเรอืน ที่ได้รบัการดดัแปลงให้เป็นรา้นค้า รา้นอาหาร พพิธิภณัฑ ์และแกล

เลอรี ่ซึง่แต่ละหลงักจ็ะมคีวามเชีย่วชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิทีต่่างกนั เช่น เครือ่งปัน้ดนิเผา ธปู และผ้าทอ หรอื

อาจเขา้ร่วมทดลองผลติกระดาษวาช ิถ่านชารโ์คล และบะหมีโ่ซบะด้วยตนเอง  ส่วนของพพิธิภณัฑใ์นบ้าน 

ไดแ้ก่ บา้นวาตานาเบะ(Watanabe House)ทีจ่ดัแสดงเกี่ยวกบัชวีติประจ าวนัของเกษตรกรทีเ่คยใชช้วีติอยู่ใน

แถบนี้ พพิธิภณัฑก์ารกดัเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ทีอ่ธบิาย

ถงึสาเหตุของการเกดิดนิถล่มทีท่ าลายหมูบ่า้น และเทคนิคการใชป้้องกนัภยัพบิตับิา้นทีเ่หลอืจะเป็นอารต์แกล

เลอรี ่แสดงงานศลิปะทอ้งถิน่ รา้นผลติ และสตูดโิอถ่ายภาพบุคคล ซึง่นักท่องเทีย่วจะไดล้องสวมชุดกโิมโนะ 

หรอืชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยงัมรี้านอาหารตัง้อยู่รอบๆ

หมูบ่า้นอกีดว้ย (**ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโม) 
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น าท่านเดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทงิต่างๆ ใน

อ่าวโตเกยีว ไดร้บัการปรบัปรงุใหม้ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที่

สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ กย็งัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติี ้

โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็

คอื หุ่นยนต์กนัดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมขีนาดใหญ่มาก ที่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่หน้าห้าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่

เป็นที่ระลกึ ในบรเิวณห้างกจ็ะมรีา้นค้าส าหรบัคอกนัดัม้ อย่างเช่น กนัดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้า

อยากเขา้ไปดูนิทรรศการกนัดัม้ กต็้องไปที ่กนัดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้

แห่งนี้  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 
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ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 
วนัท่ี 4     อิสระท่องเท่ียวเตม็วนัหรือเลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนด ์                                               (B/-/-) 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนั ให้ท่านอสิระช้อปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมไีกด์คอยให้ค าแนะน าในการ

เดนิทาง อาท ิ

-  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเดจ็

พระจกัรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจกัรพรรดทิีม่คีวามส าคญักบัประเทศญี่ปุ่ นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิง่ และไดร้บัความ

เคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจุบนัมากทีสุ่ด   

-  ย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคอืคนที่ก าลงัมองหาซื้อ

เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืต้องการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถ้า

ต้องการเหน็วยัรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดูไดท้ีน่ี่ได ้จะมวียัรุ่นญี่ปุ่ นน่ารกัๆ เดนิกนัเตม็ถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์ดงัระดบั

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

-  ย่านชิบยุ่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุน่ในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รปูปั้นสุนัข

แสนรูท้ีก่ลายเป็นจดุนดัพบยอดฮติส าหรบัหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ 

ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตู่างๆอื่นๆมากมาย  

-   ย่านช้อปป้ิงชินจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้  

มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรอืสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิ

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยีห่้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะ

เป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

- Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวนั 

มแีบรนด์ชัน้น าของญี่ปุ่ นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลอืกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้เช่น 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 

สามารถช้อปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ช้อปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้

และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน

สนุกสนานกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด (ไมจ่ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่น

ตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของ

ตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้่านได้

สนุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิค้าทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการต์ูน

เอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส์ พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซือ้ของ

ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 
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1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสู่สนามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แต่เนื่องดว้ยจะต้องเริม่ตัง้ 

แต่ 9.00 น.เป็นต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มลีูกค้าใช้บรกิารไป

สนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้รถบสัไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช้

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

น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสุดทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง     

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืว่าเป็นรถไฟทีร่าคาค่อนขา้งสูง

นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุที่นัง่บนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มทีี่นัง่เบาะ

สามารถหมุนเขา้ หากนัได้มอีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดย

เวลาที่รถไฟให้บรกิารตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสุดท้ายว่าหมด

ตอนกีโ่มง   

4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแต่รถบสันี้จะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร 

ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู ่35-40 ท่านต่อเทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 

เยน/ท่าน/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เดก็อายตุ ากว่า 12 จะเสยีครึง่ราคา    

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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5) Taxi ในส่วนของรถแทก็ซีน่ี้ค่าโดยสารจากโตเกยีว สู่โรงแรมทีพ่กัย่านนารติะจะอยู่ทีร่าคา 20,000-25,000 

เยน (โดยราคาน้ีจะไมร่วมค่าทางด่วน)              

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 5 
   เมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ - อิออน มอลล ์นาริตะ - สนามบินนาริตะ –             
   กรงุเทพ (ดอนเมือง)                                                                                                     (B/-/-) 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ ( SAWARA OLD TOWN ) เมอืงทีข่ ึน้ชื่อว่าเป็น ลติเติ้ลเอโดะ แห่งชบิะ 

เป็นเมอืงเลก็ๆตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงนารติะ ซึง่เคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วง

สมยัเอโดะ(1603-1867)ซึง่เป็นเขตพืน้ทีท่ีย่งัคงหลงเหลอืรา้นคา้และสภาพของอาคารบา้นเรอืนทีต่ ัง้เรยีงราย

มาตัง้แต่สมยัโบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมอืนเมื่อรอ้ยกว่าปีที่แล้ว ด้วยความร่วมมอืของคนในท้องถิ่น 

อสิระใหท้่านสมัผสัเมอืงเก่าดัง้เดมิของญีปุ่่ น รา้นคา้ต่างๆ และคลงัสนิคา้จากสมยัเอโดะ 

 
น าท่านนมสัการ ศาลเจ้าคาโทริ(Katori Shrine) ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงนารติะ(Narita) 

ภายในจงัหวดัชบิะ(Chiba) ศาลเจา้แห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นศาลเจา้ของศาสนาชนิโต และเป็นศาลเจา้หลกัของศาล

เจา้คาโทรกิว่า 100 แห่งทัว่ทัง้ญีปุ่่ นกว็่าได ้ภายในศาลเจา้ประดบัประดาดว้ยโคมไฟหนิอย่างงดงาม แถมยงัมี

สิง่ทีผู่ค้นศรทัธาทีท่ าใหผู้ค้นหลัง่ไหลไปสกัการะอยา่งไมข่าดสายศาลเจา้แห่งนี้ยงัสิง่ทีผู่ค้นเคารพศรทัธาอย่าง
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รปูปัน้ Futsunushi no Mikoto ผูซ้ึง่เป็นทหารผูพ้ทิกัษ์ทีส่ าคญัในสมยัซามไูร จุดทีถ่อืไดว้่าเป็นไฮไลทข์องทีน่ี่

นัน่ก็คอื อาคารสดี า และประตูสแีดงเขม้ อนัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของศาลเจา้คาโทร ิสรา้งมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1700 รวมๆแลว้หลายรอ้ยปี แถวๆบรเิวรศาลเจา้กย็งัมรีา้นคา้และรา้นอาหารทัว่บรเิวณลานจอดรถดว้ย  

 
 น าท่านเดนิทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรปูแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น 

มรี้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน 

นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 

arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสนิค้าส าหรบันักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มใีห้เลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร 

ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั        

11.00น.     น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

14.25น.     ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia X เทีย่วบนิ

ที ่XJ 603  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
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19.55น.     เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

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

เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
31 ตค. – 04 พย. 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

01 – 05 พฤศจกิายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

02 – 06 พฤศจกิายน 62   19,989 19,989 19,989 6,000 12,900 

06 – 10 พฤศจกิายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

07 – 11 พฤศจกิายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

08 – 12 พฤศจกิายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

09 – 13 พฤศจกิายน 62 21,989 21,989 21,989 6,000 12,900 

13 – 17 พฤศจกิายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

14 – 18 พฤศจกิายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

15 – 19 พฤศจกิายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 
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16 – 20 พฤศจกิายน 62 21,989 21,989 21,989 6,000 12,900 

20 – 24 พฤศจกิายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

21 – 25 พฤศจกิายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

22 – 26 พฤศจกิายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

23 – 27 พฤศจกิายน 62 21,989 21,989 21,989 6,000 12,900 

27 พย. – 01 ธค. 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

28 พย. – 02 ธค. 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

29 พย. – 03 ธค. 62 22,989 22,989 22,989 6,000 12,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  
 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์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 กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
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 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นัง่การจอง

ภายใน 1 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  
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 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

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 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
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กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 



22 
 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  
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 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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