
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนิดว้ยสายการบนิ THAI LION AIR (XJ) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง(DMK) 

SL300 DMK(กรงุเทพ) - NRT(นารติะ) 01.00 – 09.10 

SL301 NRT(นารติะ) - DMK(กรงุเทพ) 11.00 – 16.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

 



 
 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)  (-/-/-) 

22.00  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 

3 เคาน์เตอร์เช็คอนิ หมายเลข 8 สายการบนิ Thai Lion Air โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ

มโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

DAY 2      กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – สถานรีถไฟฟ้า – สถานโียโกฮามา่ – พพิธิภณัฑร์าเมง – ไช

นา่ทาวน ์– ศาลเจา้พอ่กวนอู - โกเท็มบะ เอาทเ์ล็ท (พเิศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ !! และ อาบน า้แร ่

ออนเซ็น !!)    (-/L/D) 

01.00น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Thai Lion Air เที่ยวบนิที่ 
SL300    ** มเีสรฟิ SNACK บนเครือ่ง มจีอทกุทีน่ั่งดหูนัง/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

09.10น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 
ชัว่โมง) หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 น าทา่นสูส่ถานรีถฟชนิคันเซน สถาน ีSHINAGAWA เพือ่สมัผัสรถไฟหัวจรวดทีเ่ร็วทีส่ดุในญีปุ่่ น SHINKANSEN 

น าทา่นน่ัง  รถไฟความเร็วสงูชนิคนัเซน หรอืรถไฟหัวกระสนุ เคยท าสถติคิวามเร็วสงูสดุมากถงึ 603 กโิลเมตรตอ่

ชั่วโมงเมือ่ปี 2015 แต่ส่วนใหญ่จะวิง่จรงิๆแค่ 320 กโิลเมตรต่อชั่วโมงเท่านัน้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเลอืกความ
ปลอดภัยสูงสุดแกผู่โ้ดยสาร จุดเด่นของชนิคันเซนไม่ไดม้แีค่ความเร็วแต่ความสะดวกสบาย ความหรูหราจะแบง่
ตามคลาสทีน่ั่งกนัไป ความสะอาดมกีารสง่เจา้หนา้ทีม่าท าความสะอาดอยูต่ลอดเวลา ความปลอดภยัยิง่หายหว่งไม่
เคยมกีระทั่งรถไฟตกรางหรอืรถไฟชนกันเลย ซึง่รถไฟชนิคันเซนเนี่ยจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภทหลักๆต่างกันตรง
การแวะจอดตามสถานีต่างๆ (เดนิทางจากสถานี SHINAGAWA ไปสู่สถานี SHIN-YOKOHAMA ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 15 นาที **ในกรณีที่รถไฟหยุดวิง่ขอเปลี่ยนเป็นการเดนิทางโดยรถบัสแทน**)RAMEN MUSEUM  

พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮาม่า พพิธิภัณฑร์าเมงชนิโยโกฮาม่าภายในไดม้กีารรวบรวมเอาเรื่องราวทุกอย่าง

เกีย่วกบัราเมง ไมว่่าจะเป็นประวัตคิวามเป็นมา ไปจนถงึชนดิของราเมงตา่งๆทีน่ยิมๆกนัในญีปุ่่ นใหเ้ราไดช้มกนัแบบ
เต็มอิม่ สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนสองชัน้หลักๆ ชัน้แรกจะเนน้ไปทีก่ารจัดแสดงประวัตขิองราเมงในประเทศ
ญีปุ่่ น มกีารจัดแสดงเสน้ราเมง น ้าซปุ ทอ้ปป้ิง รวมถงึชามใสร่าเมงหลากหลายชนดิ การจัดแสดงของเขาสรา้งสรรค์
และไม่น่าเบือ่เลย เรียกไดว้่าเดนิดูอย่างเพลนิ และส่วนที่สองในชัน้ที่สองนัน้จะเป็นการจ าลองย่านราเมงแบบ
โบราณๆทีเ่ดนิมาอยา่งกบัไดย้อ้นไปยคุกอ่น 

เทีย่ง อสิระมือ้อาหารตามอธัยาศยั คนืคปูองอาหาร 1000 เยน 

 YOKOHAMA CHINATOWN  โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน ์ที่บอกไดค้ าเดียวมาถา้ชอบแนวจีนๆอาหารจีนหรือ

อยากเห็นว่าในญีปุ่่ นจะจนีไดข้นาดไหนตอ้งมาทีน่ี่เลย เพราะการันตคีวามอลังการงานจนีระดับประเทศและยังเป็น
แหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงโยโกฮาทา่แหง่นี้มากๆ เนื่องจากโยโกฮามา่ ไชน่าทาวน์นัน้ไดรั้บการยอมรับ
ใหไ้ชน่าทาวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นเลยทเีดยีว ทีส่ าคัญทีน่ีก่อ่ตัง้มานานแลว้นะคะเป็นรอ้ยๆปีเลยเลยแหล่ะ ถา้จะเลา่
ถงึทีม่าของโยโกฮามา่ ไชน่าทาวน์ก็ตอ้งยอ้นไปในชว่งทีเ่มอืงนี้ยังคงเป็นเมอืงชายทะเลธรรมดาๆ ทีช่าวบา้นสว่น
ใหญ่มักจะยดึเอาอาชพีประมงเป็นหลักๆ แต่ก็มคีวามเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารเปิดเมอืงเพือ่ใชเ้ป็นท่าในการตดิต่อ
คา้ขายกบัชาวตา่งชาตมิากยิง่ขึน้ราวๆปีค.ศ. 1859ได ้ซึง่ชนชาตทิีท่ าการตดิตอ่คา้ขายสว่นมากจะเป็นชาวจนีนีเ่อง 
จากปรมิาณชาวจทีีห่ลั่งไหลเขา้มามากขึน้ๆเรือ่ยๆ จงึมกีารกอ่ตัง้ไชน่าทาวน์ขึน้ในทีส่ดุ ทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหารผุด
ขึน้ๆจนเรยีกไดว้่าละลานตา กลายเป็นไชน่าทาวน์ทีม่ขีนาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงระดับประเทศในทีส่ดุละ่ค่ะ เรยีกไดว้่า

ใครอยากมาเพลนิๆชอ็ปป้ิงของกนิของใชม้าแลว้ไมม่ผีดิหวังเพราะรา้นแน่นเวอ่ร ์KANTEIBYO TEMPLE วดักวน

อ ูเป็นวัดทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์หรอืทีค่นไทยรูจ้ักในนาม 'เทพเจา้กวนอ'ู ผูค้นมาทีน่ีเ่พือ่กราบ

ไวบู้ชาขอโชคลาภ การงานมั่นคง ลูกนอ้งรักใคร่ แมว้่าจะไม่ใชว่ัดเกา่แก่โบราณ แต่วัดแห่งนี้ก็สวยงามน่าชม ตัง้
ประตูขนาดใหญ่ตรงทางเขา้วัด ทุกจุดทีม่องไป ตกแต่งประดับประดาแบบจนีอย่างงดงาม หากคุณตอ้งการจุดธูป
สักการะก็สามารถซือ้ธูปไดท้ี่วัด นอกจากนี้ยังมีแผ่นเอะมะ แผ่นไมส้ าหรับเขียนค าอธษิฐานไวบ้รกิารอีกดว้ย 

GOTEMBA PERMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ Street Brand 

และ Hi-End Brand ที่ย ิ่งใหญ่ ใหท้่านไดอ้ ิสระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ 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 บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

พกัที ่ HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรอืเทยีบเทา่   



 
 

 จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากได้
แช่น า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการหมุนเวยีน
โลหติดขี ึน้   

DAY 3      ลานสกฟีจูเิทน - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – วดัอาซากสุะ – ช็อปป้ิงชนิจกุ ุ- นารติะ               (B/L/-)                                                     

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 FUJI TEN สนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไม ้

กระดานเลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกี
มากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามทา่นจะไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน ทา่น
ทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนว์
สเลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  (หมาย
เหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นื่องจากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทัวร์
เป็น คาวาฟจูโิกะ สถานทีี ่22 (RETRO BUS) เป็นจดุทีช่มภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามทีส่ดุในชว่งฤดหูนาว) 

 EXPERIENC EARTHQUAKE พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและท่านจะไดส้ัมผัส

กับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกดิแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น 
เทคโนโลย ีววิัฒนาการ การวางแผนป้องกนัตอ่ภัยธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไมส่ามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระ
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ASAKUSA TEMPLE น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความ

ศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วน  อมิทอง

ค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบ

กับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้

แมก่วนอมิทองค า มชีือ่ว่า  ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ 

ขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระให ้

ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสู่งที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ที่รมิแม่น ้าสุมดิะ 

โตเกยีว สกายทรีSHINJUKU น าท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเทา่   

DAY 4       อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนัหรอืเลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์(B/-/-) 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง 

อาท ิศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จ

พระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคัญกับประเทศญีปุ่่ นยคุปัจจุบันเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพ

จากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจุบนัมากทีส่ดุ  ยา่นฮาราจกูุ แหล่งรวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญีปุ่่ น หากคณุ

คอืคนทีก่ าลังมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่

อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญีปุ่่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ีน่ี่ได ้จะมวีัยรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกัน

เต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับ

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

แบบตน้ฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั ้งยังมีร า้นขายตุ๊ กตา KITTY 

DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคณุหนู อกีทัง้ยงัม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋าสดุฮติ BAO 

BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  ยา่นชบิยุา่ ศูนยก์ลางแฟชัน่วัยรุน่ในโตเกยีวหามมุ

ถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกับ “ฮาจโิกะ” รูปปั้นสนัุขแสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว 

อัพเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้น าของ

ญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  พพิทิธภณัฑโ์มร ิอารท์ ดจิติลั  (Mori Art Digital Museum)  เป็นนทิรรศการ

แนวสรา้งสรรคอ์อกมามากมายโดยใชค้วามสามารถจากคนเกง่หลายแขนง เพราะไม่ไดเ้พยีงแสดงผลงานแค่บน

กระดาษหรอืผา้ใบ แตใ่ชเ้ทคนคิและเทคโนโลยมีารว่มสรา้งงานอารต์ดว้ย ไมว่า่จะเป็นแสง ส ีเสยีง หรอืการรับรูจ้าก



 
 

ประสาทสัมผัสต่างๆ ก่อนหนา้นี้ก็มงีานทีช่ ือ่ Teamlab Planet และในปี 2018 นี้ ล่าสุดก็ม ีTeamlab borderless 

มาใหไ้ดส้นุกกนั (คา่เขา้ 3200 เยนโดยสามารถซือ้ตั๋วไดใ้นเวปไซต ์www.borderless.teamlab.art/#ticket  โดย

ทา่นตอ้งท าการจองตั๋วเอง) 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 
 หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะ เลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ดสีนยี์

แลนดโ์ลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย
สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครือ่งเลน่นานา
ชนดิ (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่ตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรือ่งดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญ
กับบา้นผีสงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารัก
ในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่น
การต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

1)  จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นือ่งดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต ่
9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทีม่ลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ 
เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้รถบสัไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2)  รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใชค้วาม 
เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตั๋วจะอยูท่ีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น 
เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง     

3)  รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืว่าเป็นรถไฟทีร่าคาค่อนขา้งสงูนดินงึ
แตต่ั๋วรถไฟจะเป็นแบบระบทุีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไมต่อ้งกลัววา่ขึน้ไปแลว้เราจะไมม่ทีีน่ั่งเบาะสามารถหมนุ
เขา้ หากันไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาทีร่ถไฟ
ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง  

4)  Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแต่รถบัสนี้จะจ ากัดจ านวนผูโ้ดยสาร 
ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาที ราคา 
3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา   

5)  Taxi ในสว่นของรถแท็กซีน่ี้ค่าโดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทีพั่กยา่นนารติะจะอยูท่ีร่าคา 20,000-25,000 
เยน (โดยราคานีจ้ะไมร่วมค่าทางดว่น)              

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเทา่   

DAY  5     สนามบนินารติะ –  กรงุเทพ (ดอนเมอืง) (B/-/-) 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00น.     น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 
11.00น.    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่

SL 301  ** มเีสรฟิ SNACK บนเครือ่ง มจีอทกุทีน่ั่งดหูนัง/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
16.45น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของ
บรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้
ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั
ทา่นเอง ** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 
อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา หอ้ง
ล
ะ 

ไมใ่ชต้ ัว๋ 
เครือ่งบนิอตัรา 

ทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน ธนัวาคม  2562 

01–05 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

http://www.borderless.teamlab.art/#ticket


 
 

02-06 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

03-07 ธนัวาคม 62 28,899 28,899 28,899 7,000 12,900 

04-08 ธนัวาคม 62 29,899 29,899 29,899 7,000 12,900 

05-09 ธนัวาคม 62 29,899 29,899 29,899 7,000 12,900 

06-10 ธนัวาคม 62 29,899 29,899 29,899 7,000 12,900 

07-11 ธนัวาคม 62 28,899 28,899 28,899 7,000 12,900 

08-12 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

09-13 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

10-14 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

11-15 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

12-16 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

13-17 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

14-18 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

15-19 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

16-20 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

17-21 ธนัวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

18–22ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

19-23 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

20-24 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

21-25 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

22-26 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

23-27 ธนัวาคม 62 25,899 25,899 25,899 7,000 12,900 

24-28 ธนัวาคม 62 25,899 25,899 25,899 7,000 12,900 

25-29 ธนัวาคม 62 25,899 25,899 25,899 7,000 12,900 

26-30 ธนัวาคม 62 34,899 34,899 34,899 9,000 12,900 

27-31 ธนัวาคม 62 36,899 36,899 36,899 9,000 12,900 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 37,899 37,899 37,899 9,000 12,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 37,899 37,899 37,899 9,000 12,900 

30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63  36,899 36,899 36,899 9,000 12,900 



 
 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 34,899 34,899 34,899 9,000 12,900 

วนัเดนิทางเดอืน มกราคม  2563 

01-05 มกราคม 63 32,899 32,899 32,899 9,000 12,900 

02-06 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

03-07 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

04-08 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

05-09 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

06-10 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

07-11 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

08-12 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

09-13 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

10-14 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

11-15 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

12-16 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

13-17 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

14-18 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

15-19 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

16-20 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

17-21 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

18-22 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

19-23 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

20-24 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

21-25 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

22-26 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

23-27 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

24-28 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

25-29 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

26-30 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

27-31 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 



 
 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

วนัเดนิทางเดอืน กมุภาพนัธ ์ 2563 

01-05 กมุภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

02-06 กมุภาพนัธ ์63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

03-07 กมุภาพนัธ ์63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

04-08 กมุภาพนัธ ์63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

05-09 กมุภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

06-10 กมุภาพนัธ ์63 29,899 29,899 29,899 7,000 12,900 

07-11 กมุภาพนัธ ์63 29,899 29,899 29,899 7,000 12,900 

08-12 กมุภาพนัธ ์63 28,899 28,899 28,899 7,000 12,900 

09-13 กมุภาพนัธ ์63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

10-14 กมุภาพนัธ ์63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

11-15 กมุภาพนัธ ์63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

12-16 กมุภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

13-17 กมุภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

14-18 กมุภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

15-19 กมุภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

16-20 กมุภาพนัธ ์63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

17-21 กมุภาพนัธ ์63 20,899 20,899 20,899 7,000 12,900 

18-22 กมุภาพนัธ ์63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

19-23 กมุภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

20-24 กมุภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

21-25 กมุภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

22-26 กมุภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

23-27 กมุภาพนัธ ์63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

24-28 กมุภาพนัธ ์63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 



 
 

25-29 กมุภาพนัธ ์63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

26 ก.พ.- 01 ม.ีค. 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

27 ก.พ.- 02 ม.ีค. 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

28 ก.พ.- 03 ม.ีค. 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

29 ก.พ.- 04 ม.ีค. 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

วนัเดนิทางเดอืน มนีาคม  2563 

01-05 มนีาคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

02-06 มนีาคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

03-07 มนีาคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

04-08 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

05-09 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

06-10 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

07-11 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

08-12 มนีาคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

09-13 มนีาคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

10-14 มนีาคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

11-15 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

12-16 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

13-17 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

14-18 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

15-19 มนีาคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

16-20 มนีาคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

17-21 มนีาคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 12,900 

18-22 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

19-23 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

20-24 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ 
ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถ
ใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 



 
 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 
(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 
** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอ

วซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ ** 
** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื 
(เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    
และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   
กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง 
อตัราคา่บรกิารระบ ุ

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า  
สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.
(ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา  

หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

กรมธรรม)์  
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้ง
และคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 
ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ 
ในวันเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  
× คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ และ 

รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 35 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่น่ังการจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมัตทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน
จ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจาก
ทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีที่
ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 



 
 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธ
วซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย 
กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการ
ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 30 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทาง
ได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุ
ทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้
ท่านทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ
ทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับฤดูกาล 
สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่น
เครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีทีท่า่น
เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่า่สว่น
ใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ
ส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  
 การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวังสนิน ้าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะ
ปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิ
บนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร 
เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ
สงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง
เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถ
คืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไป
ลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 



 
 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของ
ท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่
หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที่
ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอื
เดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 
เพื่อยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋ว
เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก
เดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่น
ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจ
ท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน 
บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง 
, การนัดหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมายปลายทาง
ตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นได ้ ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 


