
 
 

 

  

TOKYO FUJI SONGKARN (5D3N) 

“ NRT26 XJ TOKYO TULIP SONGKARN ” 
 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ 600 DMK(กรงุเทพ) - NRT(นารติะ) 23.50 – 08.00 

XJ 601 NRT(นารติะ) - DMK(กรงุเทพ) 09.15 – 14.00 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

DAY 1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)   

 

20.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 

ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

23.50น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 

600 ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง 

 



 
 

DAY 2  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – คามะครุะ- พระใหญไ่ดบตุส ึ- วดักวนอมิ  

   - โกเท็มบะ เอาทเ์ล็ท(พเิศษ !! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ !! และ อาบน า้แร ่ออนเซ็น!)   

 

08.00น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

KAMAKURA น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ น เมอืงทีอ่ยูต่ดิกบัทะเลซึง่อยูไ่มไ่กลจากโตเกยีว 

มาเที่ยวไดง้่ายๆห่างจากโตเกยีวประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านัน้ เมอืงท่องเที่ยว ถูกขนานนามว่าเป็น เมอืงเกยีวโต

ตะวันออก (Kyoto of Eastern Japan) เนือ่งจากมวีัด ศาลเจา้ และสถานทีท่างประวัตศิาสตรอ์ยูห่ลายแหง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREAT BUDDHA OF KAMAKURA น าทา่นชม พระใหญแ่หง่คามาครุะ เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงคามาครุะ มคีวามสงูถงึ 

13.5 เมตร ซึง่เป็นรปูปัน้พระทีส่งูเป็นอนัดับสองของญีปุ่่ น รองจากพระใหญท่ีว่ัดโทไดจ ิเมอืงนารา พระใหญแ่หง่

คามาครุะนัน้ตัง้อยูท่ี ่วัดโคโตคอุนิ ดมิทอีงคพ์ระจะประดษิฐานอยูภ่ายในอาคารวัด แตเ่มือ่ประมาณศตวรรษที ่14 

และ 15 อาคารของวดัหลายสว่นไดถ้กูพายไุตฝุ้่ นท าลายลง ท าใหเ้หลอืแตอ่งคพ์ระใหญต่ัง้อยูโ่ดยไมไ่ดส้รา้ง

อาคารขึน้มาครอบใหม ่

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  

HASEDERA OF KAMAKURA น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอมิฮาเสะเดอระ เป็นวดัพทุธทีม่คีวามส าคญัในเมอืงคามาครุะ สิง่

ศักดิส์ทิธใินวัดนีเ้ป็นรปูปัน้เจา้แมก่วนอมิสทีองทีม่ ี11 หนา้ ในแตล่ะหนา้จะเป็นรปูเทพธดิา ตวัรปูปัน้ท าจากไม ้

แกะสลักมคีวามสงูถงึ 9.18 เมตร ซึง่เป็นหนึง่ในรปูปัน้แกะสลกัทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น พืน้ทีข่องวดัตัง้อยูบ่นเนนิเขา มี

สวนญีปุ่่ น บอ่ปลาคารฟ์อยูใ่นบรเิวณวดั และทีด่า้นบนของวัดเป็นทีข่ายอาหาร และเป็นระเบยีงยืน่ออกไป จะ

มองเห็นววิบา้นเรอืนและววิทะเลของเมอืงคามาครุะ 

GOTEMBA PERMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ Street Brand และ Hi-

End Brand ทีย่ ิง่ใหญ ่ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

 

พกัที ่      FUJI SAN HOTEL , FUJI หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากได้

แชน่ า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการหมุนเวยีน

โลหติดขี ึน้ 

 

DAY 3 ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 – พพิทิธภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – สวนสนุกฟูจ ิQ (น ัง่ฟร!ี ชงิชา้สวรรค)์–  ชมความ

งามเทศกาลดอกทวิลปิ - นารติะ  



 
 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mount Fuji น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ที ่5 (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื 

ทางขึน้ปิด โดยเจา้หนา้ที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเทา่นัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไมว่า่กรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในลกัษณะของการ

เหมาจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้) เมือ่ถงึทีภ่เูขาไฟฟจูชิัน้ 5 ทกุทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบ

ของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัอากาศทีบ่รสิทุธิ ์อสิระใหท้กุทา่นไดเ้กบ็ภาพความประทับใจเก็บไวต้ามอธัยาศัย 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทีบ่น

ภเูขาไฟฟจูชิัน้ 5 นี ้ยงัเป็นทีต่ัง้ของ ศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นทีส่กัการะบชูาและอธฐิานขอ

พร  

EXPERIENC EARTHQUAKE พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่นจะไดส้มัผัสกบั

บรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการเกดิแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น 

เทคโนโลย ีววิัฒนาการ การวางแผนป้องกนัตอ่ภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไมส่ามารถหลกีเลีย่งไดน้ี ้ใหท้า่นอสิระ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

FUJI Q HIGH LAND  น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุ"Fuji Q High Land" สวนสนุกขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูเ่ชงิภเูขาไฟฟจู ิ

ตืน่เตน้เรา้ใจพรอ้มกบัชมววิของภเูขาไฟฟจูใินมมุทีไ่มเ่หมอืนเดมิสมัผัสประสบการณ์อนัตืน่เตน้เรา้ใจเริม่จาก"King 

of Roller Coaster Fujiyama" รถไฟเหาะทีม่คีวามยาวถงึ 79 เมตร แลว้สนุกสดชืน่ที ่"Great Zaboon" ดว้ยการ

น่ังรถไฟพุง่ทะยานขึน้ฟ้าแลว้ดิง่ลงในน ้าจากความสงูถงึ 18 เมตร ... ผจญภยัในยคุหนิดว้ยการ"ลอ่งแกง่" ฝ่า

อนัตรายทีส่ามารถทีเ่กดิขึน้ไดต้ลอดที ่"Rocky Slides" ... แลว้เลอืกสะใจกบั "Panic Rock" ทีจ่ะชว่ยใหท้า่นได ้

สมัผัสถงึการสบูฉีดเลอืดอยา่งแรงหรอืไปทดสอบความกลา้ที ่"โรงพยาบาลผสีงิ" (Horror House) ทีย่าวทีส่ดุใน

โลกใชร้ะยะเวลา 1 ชัว่โมงเต็ม (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชม) ... แลว้พักคลายอารมณ์พรอ้มชมววิทีส่วยงามที ่

"ชงิชา้สวรรค"์ ... หรอืหากทา่นตอ้งการเลอืก "ชมและซือ้" สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึมากมายตามอธัยาศัย ** 

พเิศษ!! เครือ่งเลน่  ชงิชา้สวรรค ์ใหท้า่นไดน้ ัง่ชมบรรยากาศในมมุสงูของสวนสนกุ และมภีเูขาไปฟจูเิป็น

พืน้หลงัของสวนสนกุ ** (ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่อืน่ๆ) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULIP FURUSATO SQUARE น าทา่นเดนิทางสู ่TULIP FURUSATO SQUARE 2020 สมัผัสกบับรรยากาศทุง่ดอกทวิ

ลปิสแีดง สเีหลอืง ทอดยาวไปสุดขอบฟ้าโดยมกีังหันลมเนเธอรแ์ลนดเ์ป็นฉากหลัง จัดไดว้่าเป็นวันทีว่เิศษสุด

ส าหรับการใชเ้วลาพักผ่อนกับครอบครัวและเพือ่นๆ ภายใตแ้สงเจดิจา้ของดวงอาทติยโ์ดยถอืว่าเป็นสวนมขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต (Kanto) ทีน่ีม่ทีวิลปิมากถงึ 100 ชนดิ รวมกวา่ 670,000 ตน้ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 4 ตลาดปลาซกึจิ ิ– วดัอาสากสุะ – ชบิยูา่ – ช็อปป้ิงชนิจกุ ุ–นารติะ  

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSUKIJI MARKET ตลาดปลาซกึจิ ิเป็นตลาดคา้สง่ปลา, ผักและผลไมข้นาดใหญใ่จกลางกรงุโตเกยีว ท าใหเ้ป็นเสน่ห์

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหแ้วะเวยีนมาเทีย่วชม ภายในตลาดนัน้เป็นเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ  คอืสว่นภายนอกซึง่มรีา้นคา้ปลกี

และรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมากและสว่นภายในซึง่เป็นบรเิวณทีร่า้นคา้สง่ใชเ้จรจาธรุกจิและเป็นจดุทีม่ี

การประมลูปลาทนู่าทีม่ชี ือ่เสยีงเครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

SENSOJI TEMPLE วดัอาซากสุะ  วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน 

กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบ

ไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ

ในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สุดของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค า



 
 

รณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที่ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ (Nakamise 

Road) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวง

กญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระใหท้า่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอย

ทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ทีร่มิแมน่ ้าสมุดิะ “โตเกยีว สกายทร”ี  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

 

    

 

SHIBUYA ยา่นชบิยุา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วัยรุน่ในโตเกยีวหามมุถกูใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รปูปัน้สนัุขแสนรูท้ี่

กลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ (109) อจิมิารคุวิ ทัง้เสือ้ผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย 

SHINJUKU ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้ง

ถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY5 สนามบนินารติะ – กรงุเทพ (ดอนเมอืง)   

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ แบง่ SET BOX 

06.30น.     น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

09.15น.     ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  

Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 601 

ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง  

14.00น.     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 ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง ** 

  

 



 
 

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

ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดนิทางชว่ง เทศกาลสงกรานต ์2563 

10 -14 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 7,500 18,999 

11 -15 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 7,500 18,999 

12 -16 เมษายน 63 36,999 36,999 36,999 7,500 18,999 

 

** 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) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่

ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ ** 

 

** อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยและตา่งชาต ิโดยลกูคา้ตอ้งเดนิทางทอ่งเทีย่วกบัทวัร ์ตลอด

การเดนิทาง หา้มแยกออกเพือ่เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บ

คา่ธรรมเนยีม ในกรณีขอเอกสารยืน่วซีา่ 1,500 บาท** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี  สนามบนิ

และคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุา

ตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตารางอัตรา

คา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ ลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากัด

จ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 



 
 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุ

ทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ 

และ รุข่องเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาช าระเงนิใน2วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทาง

บรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่นทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้



 
 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมล่วงหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 อตัราทัวรน์ี้ เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื สว่นใดส่วนหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา

จา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ

ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึ

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  


