
#11903 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 4 วัน 3 คืน หมูบานอิยาชิโนซาโตะ
ชมทุงลาเวนเดอรโออิชิปารค บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 พิพิธภัณฑแผนดินไหว หมูบานอิ
ยาชิโนะซาโตะ อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซ้ือทัวรดิสนียแลนด วัดนาริตะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน   

FUJI SAN
GARDEN
HOTEL หรือ
เทียบเทา

2 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM
- สวนโออิชิพารค - ทุงดอกลาเวนเดอร - หมูบานโบราณ อิยาชิโนะซาโตะ   

TOYOKO
INN HOTEL
NARITA
หรือเทียบเทา

3 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   

TOYOKO
INN HOTEL
NARITA
หรือเทียบเทา

4 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 ฿14,889 ฿18,999 ฿18,999 ฿6,000

19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 ฿14,889 ฿14,889 ฿14,889 ฿6,000

25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 ฿14,889 ฿14,889 ฿14,889 ฿6,000

27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 ฿16,889 ฿16,889 ฿16,889 ฿6,000

10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 ฿16,889 ฿16,889 ฿16,889 ฿6,000

22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 ฿14,889 ฿14,889 ฿14,889 ฿6,000

29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 ฿14,889 ฿14,889 ฿14,889 ฿6,000

6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 ฿14,889 ฿14,889 ฿14,889 ฿6,000

19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 ฿14,889 ฿14,889 ฿14,889 ฿6,000

20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 ฿14,889 ฿14,889 ฿14,889 ฿6,000

21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 ฿14,889 ฿14,889 ฿14,889 ฿6,000

26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 ฿14,889 ฿14,889 ฿14,889 ฿6,000

27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 ฿14,889 ฿14,889 ฿14,889 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาตินาริ
ตะ - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ
หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - บุฟเฟตปูยักษ - ออน
เซน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

02.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3
เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ขอควรทราบ: ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับ
และจับ ทัง้น้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

04.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Thai Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ
602 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง **

บาย

13.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง)
หลังผานขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิ ์และไดรับ
ความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําศักดิส์ิทธิ ์ซ่ึงมักจะมีผูคนมาก
ราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึง
แขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐาน
เจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของรานคา ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ
มากมาย

อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ โต
เกียวสกายทรี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอัน้

พักท่ี FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา

จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ  

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 บาย



ทาอากาศยานนาริตะ

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

โตเกียวสกายทรี

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมทัง้มีอควอเรียมอยูในน้ัน

บุฟเฟตปูยักษ คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว /
EARTHQUAKE MUSEUM - สวนโออิชิพารค - ทุงดอก
ลาเวนเดอร - หมูบานโบราณ อิยาชิโนะซาโตะ

ขอควรทราบ: ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับ
และจับ ทัง้น้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ออนเซน

 FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติได
มอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ทัง้ยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
เยือนประเทศญ่ีป ุนในตลอดทุกฤดูกาล

นําทานเดินทางขึน้สู ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์มขึน้ ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึน้ปิด โดย
เจาหนาท่ี ท่ีดูแลทางขึน้จะเป็นผูพิจารณาและตัดสินใจเทาน้ัน กรณีท่ีไมสามารถขึน้ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว) ทุกทานจะไดพบกับความ
สวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศท่ีบริสุทธิ ์เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความ
ประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได
อีกดวย ยังเป็นท่ีตัง้ของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสูทุงลาเวนเดอร สวนสาธารณะริม Oishi Park สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ดานในมีศูนย
Kawaguchiko Natural Living Center ท่ีสามารถซ้ือของฝากสินคาหัตถกรรมทองถิ่นมากมายอีกทัง้ในหนารอนยังสามารถ
ชื่นชมความงามของลาเวนเดอร โดยมีภูเขาไฟฟูจิในหนารอนเป็นฉากหลัง (การบานของดอกไมขึน้อยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ
ปกติจะอยูชวงประมาณชวงเดือนมิถุนายน – ตนกรกฏาคม)

**ในกรณีท่ีทุงลาเวนเดอรยังไมบานหรือบานจนหมดแลว ขอนําทานสูศาลเจาคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิ แทน**

นําทานเดินทางชม หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) เปิดเป็นพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขาชม
ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซ้ือสินคาหัตถกรรมแบบดัง้เดิมภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน
ท่ีไดรับการดัดแปลงใหเป็นรานคา รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ ซ่ึงแตละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดัง้เดิมท่ี

่ ่ ่ ้



ตางกัน ซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเป็นท่ีระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากน้ียัง
มีรานอาหารตัง้อยูรอบๆหมูบานอีกดวย (**รายการน้ีไมรวมคาเชาชุดกิโมโน**)

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

ท่ีพัก TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา  

ภูเขาไฟฟูจิ

ศาลเจาโคมิตาเคะ

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSE…

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตัง้แตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อีกทัง้ยังเป็นท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชัน้
5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา)
โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติ
ของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375
กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย
เป็นตน

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร ซ่ึงภายในตัวตึกมี generator เพ่ือจําลองเหตุหารณ
แผนดินไหวท่ีสมจริง เพ่ือใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว พิพิธภัณฑท่ีจําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนโออิชิพารค

ทุงดอกลาเวนเดอร

 บาย

สวน Oishi Park ซ่ึงอยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากูจิโกะฝ่ังเหนือ เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมอง
ขามทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักทอง
เท่ียวชาวญ่ีป ุนซ่ึงมาพักผอนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ด่ืมด่ํากับความงามของทิวทัศน

ทุงดอกลาเวนเดอร (Lavenders) บานสะพรัง่เหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนท่ีดึงดูดใหนัก
ทองเท่ียวมากมาย มาเท่ียวชมและถายรูปเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม สามารถชมความงาม
และสัมผัสกล่ินหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง ซ่ึงโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอร
จะเริ่มบานในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี (ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

การบานของดอกไมขึน้อยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ปกติจะอยูชวงประมาณชวงเดือนมิถุนายน – ตนกรกฏาคม

**ในกรณีท่ีทุงลาเวนเดอรยังไมบานหรือบานจนหมดแลว ขอนําทานสูศาลเจาคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิ แทน**

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

หมูบานโบราณ อิยาชิโนะซาโตะ
เป็นหมูบานโบราณท่ีจะทําใหไดสัมผัสถึงความเป็นญ่ีป ุนอยางแทจริง ตัง้อยูทางทิศตะวัน
ตกของทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณสําคัญของประเทศ
ญ่ีป ุน และเป็นจุดท่ีสามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิไดอยางเต็มตา รวมถึงท่ีน่ียังมี
บริการชุดกิโมโนและชุดซามูไรใหนักทองเท่ียวไดสวมใสเพ่ือถายรูปเก็บไวเป็นท่ีระลึก

 คํ่า  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปป้ิง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ

ชมซากุระสวนจิโดริงะฟูจิ (Chidori-ga-fuchi) เป็นสวนท่ีตัง้อยูระหวางทางระบายน้ํา 2 สาย อยูใกลกับพระราชวัง
อิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีชื่อเสียงมากเรื่องการชมซากุระ

ชมซากุระคลองเมกุโระ (Meguro River) เป็นแมน้ําสายเล็กๆ ในโตเกียว

ศาลเจาเมจิ เป็นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต

ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญ่ีป ุน

ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชัน่วัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็นท่ีระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ีกลายเป็น
จุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหน ุมสาวโตเกียว

ยานชอปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคา

Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริตะ เปิดใหบริการทุกวัน

มีแบรนดชัน้นําของญ่ีป ุนและแบรนดตางประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคา

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

หรือหากทานใดมีความประสงคจะ เลือกซ้ือดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง)

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

ท่ีพัก TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา  

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญ
กับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือความ
สะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย
รวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับราน
คาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา” ราน
คามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานสู วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ท่ีมีชื่อเสียงมากของ
เมืองนาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายตัง้อยูในบริเวณทีกวางขวาง

นําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล (Aeon Narita Mall) เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา
150 ราน ซ่ึงบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหาร
หลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมีโรงภาพยนตร Humax Cinema เปิดใหบริการ

11.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีป ุน

บาย

13.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ
603 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง **

ค่ํา

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

วัดนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตัง้อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตัง้อยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน้สไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย



 หมายเหตุ ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง **

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ทาอากาศยานนาริตะ บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
** บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทัง้หมดน้ีแลว**

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึน้ตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก
ผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ทัง้น้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้  

- กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตัง้แตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึน้กับผูเดินทาง 

- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย
5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

- อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตัว๋กรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทัง้หมดแลว

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋เครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซ่ึงโดยสวนใหญตัว๋เครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูกับกระบวนการและขัน้ตอนของแตละคณะ

่ ่ ่ ่ ่ ๋ ์



- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์น
การเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด 

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชัน้กัน (ไมติดกันเสมอไป)

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทัง้สิน้

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 

การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

- กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได 
 

อัตรานี้รวม:
- คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพรอมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตัว๋เครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

- คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Thai Air Asia X ใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิน้ แตทัง้น้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

- คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกร
รมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน
อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้จงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

- คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

- คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

่ ่ ้ ่ ้



- คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

- คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

- คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

หมายเหตุ
** ราคาน้ี เป็นรายการจอยหนารานเทาน้ัน กรณีตัดกรุปทัง้กรุป หรือ ทํารายการเป็นกรุปเหมาตางๆ รบกวนติดตอบริษัทเพ่ือเช็ค

ราคาใหมทุกครัง้ **

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครัง้
กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภา
ยในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็ค
อิน **

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครัง้ ** 

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ** ยกเวน พีเรียด

ท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวทัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้
จริงทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ
ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 


