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วนัที่หน่ึง   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง) – สนามบินนารติะ – วดัอาซากสุะ – ถนนากามิเสะ –อาบน ้ าแร่ ออนเซ็น 

02.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ 

แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร 

(แนะน าใหโ้หลดของทีไ่มจ่  าเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง) 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

05.05 น.  บนิลดัฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ602 ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง **  

13.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากน าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ย

แลว้ น าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากูซะ(Sensoji Temple)  เป็นวดัพุทธในย่านอาซากูซะ แขวงไทโต โตเกียว เป็นวดัที่เก่าแก่
และมคีวามส าคญัทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโตเกียว สถานทีด่ ัง้เดมิถูกระเบดิเผาท าลายไปเกือบหมดในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ตวัวดั

ปจัจุบนัถูกสรา้งขึ้นใหม่ท ัง้หมด แรกเริ่มเคยเป็นวดัในสายเทน็ได ต่อมาไดแ้ยกเป็นอิสระหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง บริเวณ

ติดกบัวดัเป็นที่ต ัง้ของศาลเจา้อาซากูซะ ซึ่งเป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต ทางเขา้ของวดั จะมปีระตู คามนิาริ หรือประตูอสันี 

โดยบนคานจะมแีขวนโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่ จากนัน้น าท่านมายงั ถนนนากามิเสะ (Nakamise) หรือที่หลายๆคนรูจ้กั

กนัว่า “ถนนชอ้ปป้ิงนากามเิสะ” สามารถเดินจากวดัอาซากูซะได ้ท าใหค้นที่มาไหวพ้ระที่วดัตอ้งแวะมาชอ้ปป้ิงที่ถนนแห่งน้ี

ดว้ย จึงท าใหถ้นนเสน้น้ีเป็นถนนเสน้ที่คึกคกัเกือบตลอดเวลา ตวัถนนจะมคีวามยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร มรีา้น

ขายกนิกบัของทีร่ะลกึ ไมว่่าจะเป็นชดุยูกาตะ, ร่มพบั, ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิดสมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

ค า่     รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตข์าปู 

 ที่พกั FUJIBOU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

จากนัน้ อสิระใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่ออนเซ็น ออนเซน็ธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อว่าหากไดแ้ช่น า้แร่ออนเซน็ 

ธรรมชาตน้ีิแลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการหมนุเวยีนโลหติดีขึ้น 

 

วนัที่สอง ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ที่ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์สวน Oishi - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ- นารติะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจู ิทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3776 เมตร ภเูขาไฟทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปท ัว่โลก ในเรื่อง

ความสวยงาม และเป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของญี่ปุ่ น น าท่านเดินทางสู่ ภเูขาไฟฟูจ ิชัน้ที่ 5 (หมายเหตุ : ทางบริษทั ขอสงวนสทิธิ์
ไมข่ึ้น กรณีทีไ่มส่ามารถขึ้นได ้เมือ่อากาศไมเ่อื้ออ านวย หรอื ทางขึ้นปิด โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการชดเชยเงนิคืนไม่ว่า

กรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้ าระค่าใชจ่้ายท ัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบรอ้ยแลว้)  ประมาณจุดกึ่งกลางของ

เสน้ทางโยชิดะ โดยเสน้ทางโยชิดะนัน้เป็นที่รูก้นัว่าเป็นเสน้ทางหลกัส าหรบัการเดินทางไปยงั ศาลเจา้โคมิตาเคะ อยู่แถวๆ

บริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจิ น าท่านเดินทางชม พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว (Earthquake Museum) ตัง้อยู่ที่เมอืงโกเบ ภายใน

จงัหวดัเฮียวโงะนบัว่าเป็นพพิธิภณัฑท์อ้งถิ่นที่น าเสนอเกี่ยวกบัการแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในเมอืงน้ี ภายในพพิธิภณัฑย์งัมี

โรงละครที่ฉายภาพการท าลายลา้งของแผ่นดินไหว และภาพยนตรส์ารคดีเกี่ยวกบัข ัน้ตอนการกูภ้ยั และหอ้งเกมทีใช ้

เทคโนโลยใีหเ้ราฝึกป้องกนัตวัจากภยัพบิตั ิโดยจะเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ะมกีารจดัขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณส์ถานร าลกึถงึเหตกุารณ์เมือ่

วนัที่ 17 มกราคม 1995 เปิดขึ้นต ัง้แต่ปี ค.ศ.2002 ใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้ชมเกี่ยวกบัการเกิดแผ่นดินไหว วธิีการเตรียมตวัเมื่อ

เกดิแผ่นดนิไหว เรยีกไดว้่าเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หค้วามรูเ้กี่ยวกบัแผ่นดนิไหวไดอ้ย่างดี 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนโออชิิ (Oishi Park) จดุชมววิภเูขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหน่ึง ต ัง้อยู่ทางเหนือริมฝัง่ทะเลสาบคาวากุ

จิโกะ ในวนัที่อากาศดีสามารมองเหน็ววิของภเูขาไฟฟูจิไดอ้ย่างชดัเจน สวนสวยที่เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร์ มฉีากหลงัเป็น

ภูเขาไฟฟูจิและทอ้งน า้สนี า้เงนิของทะเลสาบคาวากุจิโกะ เป็นบรรยากาศที่ใครที่ไดเ้หน็ต่างก็ประทบัใจ (การบานของดอกไม้

ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั ในกรณีที่

ทุ่ งลา เวนเดอร ์ย ัง ไ ม่บานหรือบานจน

หมดแลว้ ขอสงวนสทิธ์ิปรบัเปลี่ยนรายการ

ท่องเที่ยวน าท่านเดินทางสู่ สวนโอชิโนะฮกั

ไคแทน)  จากนั้นน า ท่านเดินทาง เข า้ สู่  

กรุงโตเกียว น าท่านสู่ ชินจูกุ (Shinjuku) 

แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของกรุงโตเกียว มอบ

เวลาใหท่้านอิสระเลือกซื้ อสินคา้มากมาย 

เช่น สินคา้อิเลคทรอนิคส ์กลอ้งถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดงั CASIO SEIKO รา้น BIG CAMERA หรือ SAKURAYA เสื้อผา้ 

เครื่องใช ้ภายใตแ้บรนด ์Muji  กระเป๋า หรือ รองเทา้แฟชัน่  เครื่องส าอางชื่อดงัของญี่ปุ่ น SHISHEDO KANEBO SKII 

ฯลฯ อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่า ในเมืองนารติะ 

วนัที่สาม อสิระท่องเที่ยวเตม็วนั ชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกซื้อทวัรดิ์สนียแ์ลนด ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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มอบอสิระเตม็วนั ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง   

** การเดินทางในวนัอิสระ ไม่มีไกดแ์ละรถบสัใหบ้ริการ หากท่านใดตอ้งการเช่ารถหรือไกดส์่วนตวัสามารถแจง้ความ

ประสงคก์บัเอเย่นตท์ี่ท่านท าการจอง ** 

อาท ิ ถนนฮาราจุก ุและเมจ ิจนิก ุตบทา้ยดว้ย ถนน

ชิบูย่า แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของกรุงโตเกียว มอบเวลา

ใหท่้านอิสระเลือกซื้ อสินคา้มากมาย เช่น สินคา้

อิเลคทรอนิคส ์กลอ้งถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดงั CASIO 

SEIKO ร ้า น  BIG CAMERA หรื อ  SAKURAYA 

เสื้อผา้ เครื่องใช ้ภายใตแ้บรนด ์Muji  กระเป๋า หรือ 

รอง เท า้แฟชัน่   เครื่ อ งส าอ า งชื่ อด ัง ของญี่ ปุ่ น 

SHISHEDO KANEBO SKII ฯลฯ 

สวนจโิดรงิะฟจู(ิChidori-ga-fuchi) เป็นสวนที่ต ัง้อยู่ระหว่างทางระบายน า้ 2 สาย อยู่ใกลก้บัพระราชวงัอมิพเีรียลทางทศิ

ตะวนัตกเฉียงเหนือ มชีื่อเสยีงมากเรื่องการชมซากรุะเพราะจะเหน็ภาพตน้ซากรุะมากมายของสวนเรยีงรายไปตามทางน า้ จงึ

เป็นอกีหน่ึงจดุชมซากุระสวนทีม่ผูีเ้ขา้ชมมากทีสุ่ดของโตเกยีวโดยจะมทีางเดนิเรยีบทางระบายน า้และตน้ซากรุะยาวประมาณ 

700 เมตร ท าใหเ้กดิเป็นอโุมงคต์น้ซากรุะ และในช่วงกลางคืนของฤดูชมซากุระจะมกีารเปิดไฟส่องตามตน้ซากุระดว้ย ท าให ้

สวยงามท ัง้กลางวนัและกลางคืน จนมผูีม้าเยอืนที่สวนแห่งน้ีแต่ละปีมากกว่า 1 ลา้นคน  

เลือกซื้ อบตัรเขา้สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าเดินทางและบตัรเขา้สวนสนุก ท่านละประมาณ 3,000.- บาท) ดีสนีย์

แลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการตู์นญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึ้นใน

ปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเครื่องเลน่นานาชนิด (ไม่จ  ากดัจ านวน

การเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลาง

ทะเลคารเิบยีนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion 

สมัผสัความน่ารกัของตุก๊ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตรส์ามมติิThe Invention of the Year 

ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์ีกท ัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการตู์นเอกจาก

วอลดิสนีย ์อย่าง มกิกี้ เมา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการตู์นอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของที่ระลกึน่ารกัในดิสนีย์

แลนด ์

การเดินทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบนินาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเริ่มต ัง้ แต่ 9.00 น.

เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น  



FT-NRT XJ03V                                     Page 5 of 10 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบนินาริตะไปสถาณีอูเอะโนะ ค่าต ัว๋จะอยู่ที่ เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน 

ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสุดทา้ยว่าหมดตอนกี่โมง   

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสูง ต ัว๋รถไฟสามารถ

ระบทุีน่ ัง่บนรถไฟได ้โดยไมต่อ้งกลวัว่าขึ้นไปแลว้เราจะไมม่ทีี่น ัง่เบาะสามารถหมนุเขา้หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋

รถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ท่าน ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เวลารถไฟเที่ยวสุดทา้ย  

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลอืกในการเดินทางเขา้โตเกยีวแต่รถบสัน้ีจะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดย

ต่อรอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทีย่ว  

5) Taxi ในส่วนของรถแทก็ซีน้ี่ค่าโดยสารจากโตเกยีว สู่โรงแรมทีพ่กัย่านนาริตะจะอยู่ทีร่าคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคา

น้ีจะไมร่วมค่าทางด่วน) 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและ อาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่า ในเมืองนารติะ 

วนัที่สี่ วดันาริตะซนั ชินโชจ ิ- ออิอน นารติะ มอลล ์– สนามบนินารติะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)              

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัประจ าเมอืงนาริตะ ต ัง้อยู่บนเนินเขาใจ

กลางเมอืงนาริตะ มปีระวตัิว่าก่อตัง้ในปี 940 ซึ่งรวมๆแลว้ถอืว่าอยู่มายาวนานเกนิพนัปี แน่นอนว่าตวัอาคารไมใ่ช่ของด ัง้เดมิ

จากพนัปีก่อน ตวัอาคารแมจ้ะถูกบูรณะและสรา้งใหม่มาหลายครัง้แลว้แต่ก็สวยงามมากๆและไดร้บัการบนัทกึเ ป็นมรดกทาง

วฒันธรรมของประเทศญี่ปุ่ น   น าท่านเดินทางสู่ ออิอน นาริตะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมใน

หมู่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น 

มรีา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีรา้น

เสื้อผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาด
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ใหญ่ เป็นตน้ ซึ่งบางรา้นไม่ตอ้งเสียภาษสีินคา้ส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่าย

อาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร เปิดใหบ้รกิาร 

11.30น.     สมควรเวลาเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ 

14.25น.     ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) เทีย่วบนิที ่XJ 603 

** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง **  

19.05น.     เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไข 

Tokyo Lavender Hot Promotion-C 4 วนั 3 คืน โดย XJ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

 

พกัเดี่ยว 

01-04 ส.ค.62 14,990 14,990 14,990 10,990 5,900 

03-06 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 10,990 5,900 

08-11 ส.ค.62 14,990 14,990 14,990 10,990 5,900 

10-13 ส.ค.62 15,990 15,990 15,990 10,990 5,900 

15-18 ส.ค.62 14,990 14,990 14,990 10,990 5,900 

17-20 ส.ค. 62 15,990 15,990 15,990 10,990 5,900 

22-25 ส.ค.62 14,990 14,990 14,990 10,990 5,900 

29 ส.ค.-01 ก.ย.62 14,990 14,990 14,990 10,990 5,900 

31 ส.ค.–03 ก.ย. 62 15,990 15,990 15,990 10,990 5,900 

05-08 ก.ย.62 14,990 14,990 14,990 10,990 5,900 

07-10 ก.ย. 62 15,990 15,990 15,990 10,990 5,900 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 ก.ก.ต่อท่าน และ ถอืข้ึนเครื่องบนิไดน้ ้ าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

12-15 ก.ย.62 14,990 14,990 14,990 10,990 5,900 

14-17 ก.ย. 62 15,990 15,990 15,990 10,990 5,900 

19-22 ก.ย.62 14,990 14,990 14,990 10,990 5,900 

21-24 ก.ย. 62 15,990 15,990 15,990 10,990 5,900 

26-29 ก.ย.62 14,990 14,990 14,990 10,990 5,900 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 15,990 15,990 15,990 10,990 5,900 
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 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 
 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 4,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่าน

ละ 2,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเรื่องยืน่ขอวซ่ีา 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 
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4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการ

ในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่น

ไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมดทุกกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตุต่างๆ 
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18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัร์

ปกตอิกี 2,000 บาทต่อท่าน 

23 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

24. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี า้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

 


