
#12876 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ทุงดอกลาเวนเดอร
ข้ึนภูเขาไฟฟูจิช้ัน5(ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ) บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ ถายรูปโตเกียวสกายทรี ศาลเจาโอโตเมะอินาริ โอ
ไดบะ ออนเซน ทานขาปูยักษ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)
พิพิธภัณฑแผนดินไหว ทุงดอกลาเวนเดอร ชินจูกุ วันอิสระ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - นาริตะ - โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุ
สะ) - ถนนนาคามิเสะ - ศาลเจาคาซามะ อินาริ - โอไดบะ - บุฟเฟตขาปูยักษ
- ออนเซ็น

  
FUJI HAKONE LAND
SCHOLE PLAZA หรือ
ระดับเดียวกัน

3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - ทุงดอก
ลาเวนเดอร - ดิวต้ีฟรี   

MARROAD
INTERNATIONAL
NARITA HOTEL หรือ
เทียบเทาระดับเดียวกัน

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   

MAAROAD
INTERNATIONAL
NARITA HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน

5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

26 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

7 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

7 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

14 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

23 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

28 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

20 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

26 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000

27 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - นาริตะ - โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ
(วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - ศาลเจาคาซามะ อินาริ - โอไดบะ
- บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 ไมมีบริการอาหารท้ังขา
ไปและขากลับ (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น. เหินฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ600 (ไมมีบริการอาหารบน
เครื่อง)

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 ไมมีบริการอาหารท้ังขา
ไปและขากลับ (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

08.00 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว นําทานเดินทางสูโตเกียว

นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี”
(Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความ
สูง 634 เมตร

นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา นอกจากนั้น
ทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยัง
สามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ

้ ่ ่ ่ ่



นําทานเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องราง
ของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุน มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพ่ือล้ิมลองกับรสชาดสุดแสน
อรอย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชม เสาโทริอิแดงพันตน ณ ศาลเจาโอโตเมะอินาริ ท่ีเรียงรายไปตามถนนท่ีมุงหนาไปสูชะเด็น (ศาลาศาลเจา)
มีความสวยงามมากอีกสถานท่ีหน่ึง อีกท้ังท่ีศาลเจาแหงน้ียังมีตนไมศักดิส์ิทธิท่ี์วากันวาทําใหคําอธิษฐานของงูเผือกเป็นจริง
อิสระใหทานเดินเท่ียวชมตามอัธยาศัย (ไมรวมคาเขาชมสวนดอกไมราคาทานละ 200 เยน)

นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพ่ือ
ประโยชนในการปองกันประเทศ แตปัจจุบันโอไดบะไดกลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ

ค่ํา

พักท่ี FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม ใหทานไดอ่ิมอรอยกับมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยักษใหทานไดล้ิมลองรสชาติปูพรอม
น้ําจ้ิมสไตสญ่ีป ุนอยางจุใจ

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ทาอากาศยานนาริตะ

นาริตะ

โตเกียวสกายทรี

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

 เชา

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

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ เป็นสถานท่ีตั้งของทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว /
EARTHQUAKE MUSEUM - ทุงดอกลาเวนเดอร - ดิวตี้ฟรี

ถนนนาคามิเสะ
เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศาลเจาคาซามะ อินาริ

โอไดบะ

 บาย

สถานท่ีศักดิส์ิทธิม์ากของชาวญ่ีป ุนสวนใหญคนญ่ีป ุนจะมาสักการะมากใหวันขึ้นปีใหม
เพ่ิมโชคลาภแลวความโชคดีใหกับตัวเอง เป็นศาลเจาหน่ึงในสามท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
ญ่ีป ุน มีเทพเจาท่ีถือวาเป็นเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยวและทําใหอุตสาหกรรมเจริญกาวหนา

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

 FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีป ุนดวยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชม
ความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี
สามารถมอง เห็นทะเลสาบท้ังหากระจายอยูโดยรอบ

นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ีสําหรับ
บวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวาท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีมี
ทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง

นําทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญ่ีป ุน จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางสู ทุงดอกลาเวนเดอร ท่ีบานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวมากมาย มา
เท่ียวชมและถายรูปเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม สามารถชมความงามและสัมผัสกล่ินหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง ซ่ึง
โดยปกติทุงดอกลาเวนเดอรจะเริ่มบานในชวงวันท่ี 16 มิถุนายน-17 กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

หากทุงลาเวนเดอรไมบานหรือหมดฤดูแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมโดยการนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิ
โนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ
หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกท่ียางเทาเขาไปในหมูบาน ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ ์และไอ
เย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ แตขอบอกเลย
วาน้ําแตละบอนั้นเย็นเจีย๊บถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูท่ี 10-12 องศาฯ
นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักด่ืมตามอัธยาศัย และท่ีสําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเป็นแหลงชอปป้ิงสินคาโอทอป
ชั้นเย่ียม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีรานคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี อิสระใหทาน
ไดเลือกชอปป้ิงยานดัง ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากท่ีน่ี

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

พักท่ี MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ภูเขาไฟฟูจิ

ศาลเจาโคมิตาเคะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจิน้ีถือเป็นหัวใจ
สําคัญท่ีเป็นสัญลักษณหน่ึงของความเป็นญ่ีป ุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้น 5 ซ่ึงมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ตรงชั้น 5 น้ีจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของทะเลสาบท้ัง 5 ท่ี
ลอมภูเขาไฟได

เป็นศาลเจาของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิษฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ี
สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu
no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทาน
เทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวาศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึง
ในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

หากทุงลาเวนเดอรไมบานหรือหมดฤดูแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมโดยการนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิ
โนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ
หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกท่ียางเทาเขาไปในหมูบาน ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ ์และไอ
เย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ แตขอบอกเลย
วาน้ําแตละบอนั้นเย็นเจีย๊บถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูท่ี 10-12 องศาฯ
นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักด่ืมตามอัธยาศัย และท่ีสําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเป็นแหลงชอปป้ิงสินคาโอทอป
ชั้นเย่ียม

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

ทุงดอกลาเวนเดอร

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

ทุงดอกลาเวนเดอร (Lavenders) บานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนท่ีดึงดูดใหนัก
ทองเท่ียวมากมาย มาเท่ียวชมและถายรูปเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม สามารถชมความงาม
และสัมผัสกล่ินหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง ซ่ึงโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอร
จะเริ่มบานในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ดิวต้ีฟรี บาย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

 คํ่า  MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปป้ิง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ

ศาลเจาเมจิ เป็นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ
ซ่ึงเป็นจักรพรรดิท่ีมีความสําคัญกับประเทศญ่ีป ุนยุคปัจจุบันเป็นอยางย่ิง และไดรับความเคารพจากชาวญ่ีป ุนยุคปัจจุบันมากท่ีสุด

ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญ่ีป ุน หากคุณคือคนท่ีกําลังมองหาซ้ือเสื้อผาแบบแปลกๆ
หรือตองการหาซ้ือเสื้อผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากท่ีน่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญ่ีป ุนแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ีน่ีได จะมีวัยรุนญ่ีป ุนนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ

้ ้



่

นอกจากนั้นแลว ทานยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP
หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเลือกสรร
มากมาย อีกท้ังยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังมี
SHOP ใหญของ กระเปาสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกดวย

ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็นท่ีระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ีกลายเป็น
จุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหน ุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ท้ังเสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่อง
ประดับและแฟชั่นชั้นนําของญ่ีป ุนในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย

หากทานใดมีความประสงคจะเลือกซ้ือดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง)

ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญ่ีป ุนซ่ึงเป็นดิสนียแลนดแหงแรกท่ีสรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
สรางขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไม
จํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉาก
รบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted
Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the
Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกท้ังยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอก
จากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซ้ือของท่ีระลึกนารักในดิสนีย
แลนด

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว

1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แตเน่ืองดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00
น.เป็นตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 9.00 น เป็นชวงท่ีมีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เป็นจํานวนมากซ่ึงอาจ
จะทําใหขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางท้ังหมด

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการ
ว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับ
ควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเป็นรถไฟท่ีราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋วรถไฟ
จะเป็นแบบระบุท่ีน่ังบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาตั๋วรถไฟจะอยูท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาท่ีรถไฟใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นกอน
เดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบ
โดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเท่ียวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เท่ียว เวลาท่ีให
บริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา

5) Taxi ในสวนของรถแท็กซ่ีน้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยูท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดย
ราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ี MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับ
รานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

สายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ601 ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09.15 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ601 (ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง)

บาย

13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทอง
เท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําท้ังหมด เน่ืองจากทางบ
ริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง

การชําระเงิน
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจน
ซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียว
สละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.        

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน        

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ                

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 



อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ
1,700 บาท

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) จะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให
 

หมายเหตุ
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

 บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดในวันท่ีมีรายการทองเท่ียว

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การยกเลิก
กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัท



เป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อี
เมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 


