
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ01 JAPAN…I MISS YOU ถวัรญ์ีปุ่่ธ ไตเกฝีว ภูจ ิฮฯไกเธ่ 5วธั 3ฌธื 

เดธิถฯงไดฝสฯฝกฯรบธิ AIR ASIA X ธ ฯ๊ยธกักระเป๋ฯ 20 Kg. Carry on 7 Kg. 

 

มักภูจอิอธเซธ็ 1ฌืธอฯบธ ฯ๊แรใ่ธสโตลญ์ีปุ่ธ่ ถฯธบภุเภ่ต ์Yakiniku,ชฯบชูฯบ ูโนอ่ัธ๊ 

ขอมรวัดดัง วัดอฯซฯกุสะ วัดธฯริตะซัธ ล่องเรือไจรสลัดชนวิวถ่ีถะเลสฯบอฯชิ ยุบเขฯไอวฯฌุดฯธิ ต ฯธฯธ

โข่ด ฯอฯฝุฝืธ7ป ึช้อปป๊ิง Gotemba Premium Outlets ขื๊ธภูเขฯโภภูจิชั๊ธ5 ยนู่บ้ฯธธ ฯ๊ใสไอชิไธะฮักโก ช้

อปป๊ิงใจกลฯงไตเกีฝวฝ่ฯธชิธจูกุ Starbucks Reserve Roastery สตฯร์บัฌส์ ใยญ่ถ่ีสุดใธไลก  

วัธเดิธถฯง รฯฌฯพู้ใยญ่  

(บฯถ) 

รฯฌฯเด็ก  มักเดี่ฝว/เดิธถฯง 

ถ่ฯธเดีฝว เม่ิน (บฯถ) 

ถี่ธัง่ ยนฯฝเยต ุ

1-5 กรกฎฯฌน 65 29,888  

 

 

 

 

โน่นีรฯฌฯเด็ก 

(Infant โน่เกธิ 2ปึ 6,000 บฯถ) 

4,500 31  

8-12 กรกฎฯฌน 65 29,888 4,500 31  

10-14 กรกฎฯฌน 65 29,888 4,500 31  

22-26 กรกฎฯฌน 65 29,888 4,500 31  

29กรกฎฯฌน-2สิงยฯฌน 29,888 4,500 31  

3-7 สิงยฯฌน 65 29,888 4,500 31  

17-21 สิงยฯฌน 65 29,888 4,500 31  

24-28 สิงยฯฌน 65 29,888 4,500 31  

**ฌ่ฯถัวร์รวนฌ่ฯวีซ่ฯแล้วกรณีญี่ปุ่ธประกฯศภรีวีซ่ฯ นีส่วธลด 800 บฯถจฯกรฯฌฯถัวร์   

 

 

 



 FLIGHT:  

DEPARTURE:  XJ600    DMK-NRT    23.50-08.00 

RETURN:          XJ601      NRT-DMK    09.15-13.25 

 

 

 

20.30 ธ. มร้อนกัธถี่ ถ่ฯอฯกฯศฝฯธดอธเนอืง  ขฯออกชั๊ธ 3 อฯฌฯร1 เฌฯธ์เตอร์สฯฝกฯรบิธ AIR ASIA X (XJ) นีเจ้ฯยธ้ฯถี่ของ

บริผัถฯฌอฝอ ฯธวฝฌวฯนสะดวกด้ฯธเอกสฯรและติดแถ็ฌกระเป๋ฯ 

23.50 ธ. ออกเดิธถฯงออกสู่ ประเถศญี่ปุ่ธ ไดฝสฯฝกฯรบิธ AIR ASIA X  เถี่ฝวบิธถี่  XJ600 (ฌ่ฯถัวร์โน่รวนฌ่ฯอฯยฯรบธ

เฌร่ือง บธเฌร่ืองนีจ ฯยธ่ฯฝ ) 

 
 

 

 

08.00 ธ.   เดิธถฯงถืง ถ่ฯอฯกฯศฝฯธธฯธฯชฯติธฯริตะ ประเถศญี่ปุ่ธ (เวลฯถ้องถิ่ธเร็วกว่ฯประเถศโถฝ 2ช่ัวไนง กรุณฯปรับ

ธฯฬิกฯของถ่ฯธเป็ธเวลฯถ้องถิ่ธ เม่ือฌวฯนสะดวกใธกฯรธัดยนฯฝ) ธ ฯถ่ฯธพ่ฯธมิธีตรวจฌธเข้ฯเนืองและศุลกฯกร 

ส ฯฌัญ!!! ประเถศญี่ปุ่ธโน่อธุญฯตใย้ธ ฯอฯยฯรสด จ ฯมวก เธื๊อสัตว์ มืช พัก พลโน้ เข้ฯประเถศ ยฯกฟ่ฯฟืธจะนีไถผจับ

และปรับ ธ ฯถุกถ่ฯธเดิธถฯงสู่ วัดธฯริตะซัธ เป็ธยธื่งใธวัดถี่เป็ธถี่รู้จักนฯกถี่สุดใธภูนิภฯฌฌัธไต ถือว่ฯเป็ธวัดถี่ได่งดัง

ถี่สุดใธแถบชิบะ บริเวณวัดเป็ธถี่ตั๊งของประตูยลัก นี

ถฯงเดิธบัธ โดขื๊ ธ สู่อฯฌฯรยลัก เป็ธสถฯธถี่ ส ฯย รับ

สักกฯระบูชฯ ภฯฝใธวัดนีเจดีฝ์ย้ฯชั๊ธยธื่งฌู่ สวธยฝ่อนถี่นี

สระธ ฯ๊ขธฯดใยญ่ ภฯฝใธก่อสร้ฯงด้วฝสถฯปัตฝกรรนมุถธ

แบบอิธเดีฝ ไดฝฝังฌงเอกลักผณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่ธ

เอฯโว้ ธ ฯถ่ฯธกรฯบธนัสกฯรขอมรมระเม่ือสิรินงฌล และใย้

ถ่ฯธเลือกชนและซื๊อเฌร่ืองรฯงและสิธฌ้ฯม๊ืธเนืองของญี่ปุ่ธ 

มฯถุกถ่ฯธเดิธถฯงเข้ฯสู่ไตเกีฝวเนืองยลวงของประเถศ

ญี่ปุ่ธ ตั๊งอฝู่ใธภูนิภฯฌฌัธไต บธเกฯะฮอธชู  

เถี่ฝง รับประถฯธอฯยฯรเถี่ฝง (นื๊อถี่1) บุภเภ่ต์ชฯบูชฯบูยนู 

บ่ฯฝ มฯถุกถ่ฯธเดิธถฯงสู่ วัดอฯซฯกุสะ SENSOJI TEMPLE 

กรฯบธนัสกฯรขอมรจฯกองฌ์ เจ้ฯแน่กวธอินถองฌ ฯถี่เป็ธ

ถองสันฤถธิํ นีขธฯดเล็กเมีฝง 5.5 เซธติเนตร วัดมุถธถี่

เก่ฯแก่ถี่สุดใธภูนิภฯฌฌัธไต ใย้ถ่ฯธถ่ฯฝภฯมเป็ธถี่ระลืกกับ 

ฌฯนิธฯรินง (ประตูภ๋ฯฌ ฯรณ) ซื่งนีไฌนโภสีแดงขธฯดฝักผ์

ถี่นีฌวฯนสูงถืง 4.5 เนตร ไฌนโภถี่ใยญ่ถี่สุดใธไลกแขวธ

อฝู่ เลือกชนและเช่ฯเฌร่ืองรฯงอัธศักดํิสิถธิํของวัดแย่งธี๊

ยรือถ่ฯธสฯนฯรถเมลิดเมลิธกับกฯรเดิธ ถธธธฯฌฯนิเซ 

ถธธช้อปป๊ิงถี่นีช่ือเสีฝงของวัด นีร้ฯธขฯฝของถี่ระลืก

นฯกนฯฝโน่ว่ฯจะเป็ธเฌร่ืองรฯงของขลัง ของเล่ธไบรฯณ 

และร้ฯธขฯฝขธนต่ฯงๆ ของถี่ระลืกต่ฯงๆแบบญี่ปุ่ธญี่ปุ่ธ 

Made In Japan แถ้ๆ รวนถั๊งข้ฯวของเฌร่ืองใช้ฌุณภฯมดี 

เช่ธ ร่น, ยนวก, รองเถ้ฯ, กระเป๋ฯ ยฯกนีเวลฯถ่ฯธสฯนฯรถ

เดิธโปถ่ฯฝรูปฌู่กับวิวของยอฌอฝถี่สูงถี่สุดใธไลก ไตเกีฝว

สกฯฝถรี (Tokyo Sky tree) แลธด์นฯร์ฌขอ  ง  นยฯธฌร

ไตเกีฝว ถ่ฯธสฯนฯรถเดิธโปถ่ฯฝรูปวิวโด้ซื่งอฝู่โน่โกลกับวัด

อฯซฯกุซะ เดิธถฯงสู่Starbucks Reserve Roastery 

สฯขฯมิเศผของสตฯร์บัฌถี่ใยญ่ถี่สุดใธไลก ถี่ธฯกฯเนกุไระ 

(โน่รวนเฌร่ืองดื่น) อิสระเลือกซื๊อ มร้อนจิบกฯแภฌ่ัวสดใยน่

ถุกถ้วฝ มร้อนชนวิวบรรฝฯกฯศฌลองธฯกฯเนกุไระ มฯถุก

วัธถี่ยธื่ง          ถ่ฯอฯกฯศฝฯธดอธเนือง  

วัธถี่สอง         ถ่ฯอฯกฯศฝฯธธฯธฯชฯติธฯริตะ-วัดธฯริตะซัธ-ไตเกฝีว-วัดอฯซฯกสุะ-ถธธธฯฌฯนิเซ-Starbucks Reserve Roastery- 

                        ไอโดบะ-ย้ฯงโดเวอร์ซิตี๊-เข้ฯถี่มักไตเกีฝว/ไฝไกฮฯน่ฯ  อฯยฯร เถี่ฝง,เฝ็ธ                     

      อฯยฯร เถี่ฝง,เฝ็ธ 



ถ่ฯธเดิธถฯงสู่ ฝ่ฯธเนืองใยน่ ไอโดบะ ถี่เกิดจฯกกฯรถนถะเลข๊ืธนฯเป็ธเกฯะ ใย้ถ่ฯธโด้ช้อปป๊ิงสิธฌ้ฯยลฯกยลฯฝชธิดถี่

ย้ฯงโดเวอร์ซิตี๊ ซื่งภฯฝใธนีร้ฯธฌ้ฯ ร้ฯธอฯยฯร และแยล่งบัธเถิงนฯกนฯฝ ถ่ฯฝรูปกับกัธดั๊นตัวใยน่ RX-0 Unicorn 

ขธฯดเถ่ฯของจริงไดฝสร้ฯงขื๊ธนฯตฯนอัตรฯส่วธ 1:1 เยนือธตัวเดิน ถ ฯใย้นีฌวฯนสูงถืง 19.7 เนตร (ตัวเดินสูง 18 

เนตร) และเม่ิงเปิดตัวเป็ธถฯงกฯรใธวัธถี่ 24 กัธฝฯฝธ 2560ถี่พ่ฯธนฯ 

เฝ็ธ        รับประถฯธอฯยฯรเฝ็ธ (นื๊อถี่2) บุภเภ่ต์Yakiniku 

ถี่มัก: Tokyo/Yokohama Hotel ยรือระดับใกล้เฌีฝงกัธ 3* 

ชื่อไรงแรนถี่ถ่ฯธมัก ถฯงบริผัถจะถ ฯกฯรแจ้งมร้อนใบธัดยนฯฝ 3-5 วัธก่อธเดิธถฯง 

 

 

 

 

เช้ฯ      รับประถฯธอฯยฯรเช้ฯ ณ ไรงแรน (นื๊อถี่3) 

ธ ฯถ่ฯธเดิธถฯงสู่มระรฯชวังอินมีเรีฝล (Imperial Palace) เป็ธถี่ประถับของสนเด็จมระจักรมรรดิแย่งญี่ปุ่ธ ภฯฝใธ

ม๊ืธถี่กว้ฯงใยญ่ประกอบด้วฝมระต ฯยธักและอฯฌฯรต่ฯงๆนฯกนฯฝ (ชนและถ่ฯฝภฯมด้ฯธธอก) ชนสะมฯธธิจูบฯชิ 

(Nijubashi Bridge) ยรือสะมฯธแว่ธตฯ เสธ่ย์ของสะมฯธข้ฯนฌูธ ๊ฯสู่มระรฯชวังแย่งกรุงไตเกีฝว ถี่นีชื่อเรีฝกว่ฯ

แว่ธตฯก็เมรฯะส่วธไฌ้งถี่อฝู่ติดกัธด้ฯธล่ฯงสะมฯธธั๊ธนี

รูปร่ฯงเยนือธแว่ธตฯเนื่อสะถ้อธกับพิวธ ๊ฯ ส่วธถฯงด้ฯธ

ยธ้ฯมระรฯชวังเป็ธอุถฝฯธแย่งชฯติไฌเฌีฝวโกเอ็ธ 

(Kokyo Gaien National Garden) เป็ธสวธสฯธฯรณะ

ขธ  ฯดใยญ่ ธ ฯถ่ฯธเดิธถฯงสู่ วธอุถฝฯธแย่งชฯติฮฯไก

เธ่ เป็ธส่วธยธื่งของอุถฝฯธแย่งชฯติ ภูจิ-ฮฯไกเธ่-อสืิ นี

ช่ือเสีฝงใธด้ฯธธ ๊ฯมุร้อธซ่ืงเกิดจฯกฌวฯนร้อธของภูเขฯ

โภ สฯนฯรถชนฌวฯนงฯนแย่งธรรนชฯติ และถิวถัศธ์ถี่

สวฝงฯนของภูเขฯโภภูจิด้วฝ ธ ฯถ่ฯธ ล่องเรือไจรสลดั ถี่

ถะเลสฯบอฯชิ ถะเลสฯบถี่ก่อตัวจฯกลฯวฯของภูเขฯโภภูจิ 

ยฯกวัธใดอฯกฯศสดใสถ่ฯธจะโด้สันพัสกับถัศธีฝภฯมอัธ

งดงฯนของถะเลสฯบถี่นีภูเขฯโภภูจิเป็ธฉฯกยลังอฝ่ฯงสวฝงฯน (ระฝะเวลฯล่องเรือไดฝประนฯณ10 ธฯถี จฯกถ่ฯเรือ 

Hakonemachi สู่ ถ่ฯเรือMotohakane) 

เถี่ฝง  รับประถฯธอฯยฯรเถี่ฝง (นือ๊ถี4่) Japanese Set 

บ่ฯฝ เดิธถฯงสู่ ยุบเขฯไอวฯฌุดฯธิ ยรือ ยุบเขธรก ชนบ่อธ ๊ฯแร่ก ฯนะถัธซ่ืง

สฯนฯรถต้นโข่ใย้สุกโด้ ไดฝชฯวญี่ปุ่ธนีฌวฯนเชื่อว่ฯ เนื่อกิธโข่ด ฯ 1 ภอง 

จะถ ฯใย้นีอฯฝุฝืธฝฯวขื๊ธ 7 ปึ ธ ฯถ่ฯธ อิสระใย้ถ่ฯธโด้เลือกชนและซื๊อสิธฌ้ฯ

ม๊ืธเนืองถี่ขื๊ธชื่อนฯกนฯฝ เช่ธสบู่ด ฯ, แชนมูด ฯ,ไภนล้ฯงยธ้ฯด ฯ ซื่งล้วธ

เป็ธพลิตภัณท์จฯกก ฯนะถัธถี่ฌธญี่ปุ่ธเชื่อว่ฯบ ฯรุงพิวมรร  ณและเส้ธพน

ใย้ดีงฯน เดิธถฯงสู่ไกเถ็นบะ มรีเนี่ฝน เอ้ฯถ์เลถ (Gotemba Premium  

Outlets) ต๊ั งอฝู่ถี่เขตฮฯไกเธ่(Hakone) เป็ธเอฯถ์เล็ถกลฯงยุบเขฯถี่

ใยญ่ถี่สุดใธญี่ปุ่ธ นีถั๊งเส๊ือพ้ฯ กระเป๋ฯ สิธฌ้ฯแบรธด์เธนฝอดธิฝนต่ฯงๆ 

นีร้ฯธฌ้ฯแบรธด์ดังนฯกกว่ฯ 200 แบรธด์ เป็ธแยล่งรวนสิธฌ้ฯแบรธด์

เธนจฯกถั่วไลก ถั๊งถี่เป็ธแบรธด์ต่ฯงชฯติและเป็ธแบรธด์ของญี่ปุ่ธเอง 

และฝังสฯนฯรถนองเย็ธภูเขฯโภภูจิโด้อีกด้วฝจัดโด้ว่ฯเป็ธเอ้ฯถ์เลถถี่วิวดี

ถี่สุดอิสระใย้ถ่ฯธเลือกซื๊อสิธฌ้ฯตฯนอัธฝฯศัฝ สนฌวรแก่เวลฯธ ฯถ่ฯธ

เดิธถฯงสู่ถี่มักออธเซ็ธ 

เฝ็ธ        รับประถฯธอฯยฯรเฝ็ธ (นื๊อถี่5)  

ยลังอฯยฯรโน่ฌวรมลฯดประสบกฯรณ์ สันพัสวัฒธธรรนกฯรอฯบธ ๊ฯแร่

ออธเซ็ธ (Onsen) ธ ฯ๊แร่ใธสโตล์ญ่ีปุ่ธใย้ถ่ฯธโด้มักพ่อธอฝ่ฯงเต็นอิ่น ซ่ืงชฯวญ่ีปุ่ธเช่ือว่ฯธ ๊ฯแร่ธรรนชฯติธี๊นีส่วธช่วฝ

เร่ือง ระบบกฯรยนุธเวีฝธของเลือดดีขื๊ธ กฯรบรรเถฯอฯกฯรปวดเนื่อฝต่ฯงๆ และช่วฝพ่อธฌลฯฝฌวฯนตืงเฌรีฝดโด้

อฝ่ฯงดี มร้อนถั๊งบ ฯรุงพิวมรรณใย้เปล่งปลั่ง 

ถี่มัก: Fujisan Plaza Hotel, Jirakon no Fuji no Yakata, Fujiyamanakako Hotel ยรือระดับใกล้เฌีฝงกัธ 3* 

วัธถี่สฯน          ไตเกีฝว-มระรฯชวังอินมีเรีฝล-สะมฯธแว่ธตฯ-วธอุถฝฯธแย่งชฯติฮฯไกเธ่-ล่องเรือไจรสลัด ถะเลสฯบอฯชิ-ยุบเขฯ 

                          ไอวฯฌุดฯธิ-ไกเถ็นบะ มรีเนี่ฝน เอ้ฯถ์เลถ-เข้ฯถี่มักภูจิออธเซ็ธ                          อฯยฯร เช้ฯ

,เถี่ฝง,เฝ็ธ                    



ชื่อไรงแรนถี่ถ่ฯธมัก ถฯงบริผัถจะถ ฯกฯรแจ้งมร้อนใบธัดยนฯฝ 5 วัธก่อธเดิธถฯง 

 

 

 

 
 

เช้ฯ      รับประถฯธอฯยฯรเช้ฯ ณ ไรงแรน (นื๊อถี่6) 

มฯถุกถ่ฯธเดิธถฯงสู่ สวธไออิชิ ปฯร์ฌ (Oishi Park) เป็ธ

จุดชนวิวภูเขฯโภภูจิถี่ตั๊งอฝู่รินฟ่ังถะเลสฯบฌฯวฯกุจิไกะฟ่ัง

เยธือ เป็ธถี่ธิฝนของธักถ่องเถี่ฝวชฯวญี่ปุ่ธซื่งนฯมักพ่อธ

ตฯกอฯกฯศ ชนวิว ด่ืนด ฯ่กับฌวฯนงฯนของถวิถศัธ ์ใธวัธถี่

อฯกฯศแจ่นใส สวธแย่งธี๊จะเป็ธจุดชนวิวถี่สฯนฯรถ

นองเย็ธภูเขฯโภภูจิโด้เกือบถั๊งลูกถี่สวฝงฯนนฯก มร้อน

ถั๊งชนดอกโน้สวฝๆถี่ปลูกตฯนฤดูกฯล ศูธฝ์มิมิธภัณท์

แพ่ธดิธ โยว ซื่ ง โด้ จ ฯลอง เยตุกฯรณ์ต่ ฯงๆถี่ เ กิ ด

แพ่ธดิธโยวใธญี่ปุ่ธ และสฯธิตวิธีป๋องกัธตัว และถ่ฯธฝัง

สฯนฯรถเข้ฯโปถดสอบใธย้องจ ฯลองแพ่ธดิธโยวใธระดับถี่

แตกต่ฯงกัธโด้ และใย้ถ่ฯธเลือกซื๊อสิธฌ้ฯรฯฌฯมิเศผ เช่ธ ไภนล้ฯงยธ้ฯถ่ฯธยิธภูเขฯโภ วิตฯนิธ ฌรีนต่ฯงๆเป็ธต้ธ ธ ฯ

ถ่ฯธขื๊ธภูเขฯโภภูจิสันพัสบรรฝฯกฯศและกลิ่ธอฯฝอฝ่ฯงใกล้ชิดถี่ สถฯธีถี่ 5 บธระดับฌวฯนสูงถี่ 2,500 เนตร  (ขอ

สงวธสิถธิํโน่ข๊ืธใธกรณีอฯกฯศโน่เอื๊ออ ฯธวฝยรือถฯงข๊ืธปิดไดฝเปลี่ฝธเถี่ฝวถี่ศฯลเจ้ฯภูจิไฝชิดะเซธเกธ Fujiyoshida 

Sengen Shrine แถธ) อิสระใย้ถ่ฯธโด้บัธถืกภฯมฌวฯนงฯนของภูเขฯโภแย่งธี๊ มร้อนถั๊งเลือกชนและซื๊อสิธฌ้ฯม๊ืธและ

ขธนอร่อฝนฯกนฯฝตฯนอัธฝฯศัฝ  

เถี่ฝง  รับประถฯธอฯยฯรเถี่ฝง (นือ๊ถี7่) Japanese Set 

ชน ยนู่บ้ฯธไอชิไธะ ฮักโก (Oshino Hakkai Village) 

เป็ธยนู่บ้ฯธถี่ตั๊งอฝู่ใกล้ภูเขฯโภภูจิ บริเวณถะเลสฯบฝฯนฯ

ธฯฌฯไกะ (Lake Yamanaka-ko) ซื่งใธปึ 2013 ภูจิซัง

โด้รับเลือกใย้เป็ธนรดกถฯงวัฒธธรรนของไลกใธบริเวณธี๊

นีบ่อธ ฯ๊ใสๆ รวนกัธกว่ฯ 8 บ่อ เป็ธธ ฯ๊ถี่เกิดจฯกกฯรละลฯฝ

ของยินะจฯกบธภูเขฯโภภูจินีอฯฝุนฯนฯกกว่ฯ 1 ,200 ปึ 

อิสระถ่ฯฝภฯม ยรือ ชินของอร่อฝๆ เช่ธ ไนจิฝ่ฯง ยรือ

เลือกซื๊อของฟฯกตฯนอัธฝฯศัฝ เดิธถฯงกลับสู่ไตเกีฝว 

เนืองยลวง แวะร้ฯธ LAOX แยล่งช้อปปลอดภฯผี อิสระ

เลือกซื๊อสิธฌ้ฯถีร้่ฯธฌ้ฯปลอดภฯผี Duty Free ช้อปป๊ิงฝ่ฯธ

ชิธจูกุ แยล่งช้อปป๊ิงขธฯดใยญ่ใจกลฯงเนืองยลวงไตเกีฝว 

เป็ธศูธฝ์รวนแภชั่ธ ของเยล่ฯบรรดฯแภชั่ธธิสต้ฯ เป็ธ

แยล่งอัมเดถเถรธด์และเป็ธฝ่ฯธฌวฯนเจริญอัธดับยธื่ง

ของธฌรไตเกีฝวใธปัจจุบัธ ใย้ถ่ฯธเลือกชนและซื๊อสิธฌ้ฯ

นฯกนฯฝ อฯถิเช่ธ เฌร่ืองใช้โภภ๋ฯ, กล้องถ่ฯฝรูป, ธฯฬิกฯ, 

เส๊ือพ้ฯ,รองเถ้ฯ และเฌร่ืองส ฯอฯงฌ์แบรธด์ต่ฯงๆนฯกนฯฝ

เช่ธ  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่ธ ๆ 

อีกนฯกนฯฝ ยรือร้ฯธ100เฝธ (อฝู่ตืกPEPEชั๊ธ8) ซื่งสิธฌ้ฯ

ถุกอฝ่ฯงภฯฝใธร้ฯธจะรฯฌฯ 100 เฝธ เถ่ฯกัธยนด ยรือเป็ธ

ร้ฯธดองกี๊ ถี่ขฯฝสิธฌ้ฯรฯฌฯถูกสฯรมัดอฝ่ฯง ยรือจะเป็ธร้ฯธนัตสืไนไต้ถี่รวนสิธฌ้ฯ เฌร่ืองใช้เฌร่ืองส ฯอฯงฌ์ 

พลิตภัณท์ของใช้โว้อฝ่ฯงยลฯกยลฯฝ ใย้ถ่ฯธช้อปป๊ิงตฯนอัธฝฯศัฝ อฯยฯรนื๊อเฝ็ธอิสระตฯนอัธฝฯศัฝ ใย้ถ่ฯธโด้เลือกชิน

ร้ฯธอร่อฝต่ฯงๆถี่ฝ่ฯธชิธจูกุ เช่ธร้ฯธรฯเนง ร้ฯธซูชิจฯธยนุธ และร้ฯธอร่อฝๆอีกนฯกนฯฝ จธถืงเวลฯธัดยนฯฝ ธ ฯถ่ฯธ

เดิธถฯงสู่ถี่มักฝ่ฯธไตเกีฝว/ไฝไกฮฯน่ฯ ยรือธฯริตะ/ชิบะ 

ถี่มัก: Tokyo/Yokohama /Chiba /Narita Hotel ยรือระดับใกล้เฌีฝงกัธ 3* 

ชื่อไรงแรนถี่ถ่ฯธมัก ถฯงบริผัถจะถ ฯกฯรแจ้งมร้อนใบธัดยนฯฝ 5 วัธก่อธเดิธถฯง 

วัธถีส่ี่          สวธไออิชิปฯร์ฌ-ศูธฝ์มิมิธภัณท์แพ่ธดธิโยว-ขื๊ธภูเขฯโภภูจิชั๊ธ5-ยนู่บ้ฯธไอชิไธะ ฮักโก-ไตเกฝีว- LAOX แยล่งช้อป 

                          ปลอดภฯผี-ช้อปป๊ิงชิธจูก-ุเข้ฯถี่มักไตเกฝีว/ไฝไกฮฯน่ฯ/ชิบะ   อฯยฯร เช้ฯ,เถี่ฝง                        



 

 

 

เช้ฯ      รับประถฯธอฯยฯรเช้ฯ ณ ไรงแรน ยรือบริกฯรแบบกล่อง Obento กรณีถี่มักอฝู่ย่ฯงจฯกสธฯนบิธ (นื๊อถี่8) 

เดิธถฯงสู่ ถ่ฯอฯกฯศฝฯธธฯธฯชฯติธฯริตะ เม่ือเตรีฝนตัวเดิธถฯงกลับกรุงเถมฯ ประเถศโถฝ 

09.15ธ.      ออกเดธิถฯงสู่ถ่ฯอฯกฯศฝฯธดอธเนอืงไดฝ ไดฝสฯฝกฯรบิธ AIR ASIA X  เถี่ฝวบิธถี่ XJ601 

    (ฌ่ฯถัวร์โน่รวนฌ่ฯอฯยฯรบธเฌร่ือง บธเฌร่ืองนีจ ฯยธ่ฯฝ ) 

15.10 ธ.  เดิธถฯงถืง ถ่ฯอฯกฯศฝฯธดอธเนือง ไดฝสวัสดิภฯม 
 

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

ยนฯฝเยตุ: รฯฝกฯรถัวร์สฯนฯรถเปลี่ฝธแปลงโด้ตฯนฌวฯนเยนฯะสน เธื่องจฯกสภฯวะอฯกฯศ , กฯรเนือง, สฯฝกฯรบิธ กฯรจรฯจร

ช่วงเถศกฯลยรือวัธยฝุดของญี่ปุ่ธ  เป็ธต้ธ ไดฝนิต้องแจ้งใย้ถรฯบล่วงยธ้ฯ ไดฝถฯงพู้จัดจะปรับเปลี่ฝธไดฝฌ ฯธืงถืง

พลประไฝชธ์ของถ่ฯธเป็ธยลัก เม่ือใย้ถ่ฯธถ่องเถี่ฝวโด้ฌรบถ้วธตฯนไปรแกรน 

กฯรบริกฯรของรถบัสธ ฯเถี่ฝวญ่ีปุ่ธ ตฯนกฎยนฯฝของประเถศญ่ีปุ่ธ สฯนฯรถใย้บริกฯรวัธละ10 ช่ัวไนง นิอฯจเม่ินเวลฯ

โด้ ไดฝนัฌฌุเถศก์และฌธขับจะเป็ธพู้บริยฯรเวลฯตฯนฌวฯนเยนฯะสน จืงขอสงวธสิถธิํใธกฯรปรับเปลี่ฝธเวลฯถ่องเถี่ฝว

ตฯนสถฯธถี่ใธไปรแกรนกฯรเดิธถฯง  

ประกฯศส ฯฌัญ: รับเฉมฯะพู้นีวัตถุประสงฌ์เม่ือกฯรถ่องเถี่ฝวเถ่ฯธั๊ธ ฌ่ฯถัวร์ถี่จ่ฯฝใย้กับพู้จัด เป็ธกฯรช ฯระแบบจ่ฯฝช ฯระขฯด และพู้

จัดโด้ช ฯระใย้กับสฯฝกฯรบิธและสถฯธถี่ต่ฯงๆ แบบช ฯระขฯดเช่ธกัธก่อธออกเดิธถฯง  ฉะธั๊ธยฯกถ่ฯธโน่โด้ร่วนเดิธถฯง

ยรือใช้บริกฯรตฯนรฯฝกฯรโน่ด้วฝสฯเยตุใด ยรือโด้รับกฯรปฏิเสธกฯรเข้ฯยรือออกธอกเนืองจฯกประเถศใธรฯฝกฯร 

(ประเถศโถฝและประเถศญี่ปุ่ธ)  ถฯงพู้จัดขอสงวธสิถธิกฯรฌืธเงิธสดส่วธใดๆ รวนถั๊งฌ่ฯตั๋วเฌร่ืองบิธใย้แก่ถ่ฯธ 

 

 

ตฯนประกฯศของรัฐบฯลญี่ปุ่ธ (อัมเดถ 27ม.ฌ.65) ส ฯยรับกฯรนฯตรกฯรเปิดรับธักถ่องเถี่ฝว ตั๊งแต่วัธถี่ 10 นิถุธฯฝธ 65 ถี่

เดิธถฯงนฯใธรูปแบบฌณะถัวร์ 

🔵กลุ่นสีธ ฯ๊เงิธ (เส่ีฝงต ฯ่) ประเถศโถฝจัดอฝู่ใธกลุ่นธี๊ 

- โน่ต้องตรวจRT-PCRถี่สธฯนบิธญี่ปุ่ธ 

- โน่ต้องกักตัว 

- โน่ต้องแสดงพลกฯรฉีดวัฌซีธ (vaccine certificate) 

-ธักถ่องเถี่ฝวจ ฯเป็ธต้องดฯวธ์ไยลด 4แอปมลิเฌช่ัธใธไถรศัมถ์ส่วธตัวดังธี๊  

1. My SOS เม่ือติดต่อเจ้ฯยธ้ฯถีส่ฯธฯรณสุข กรณีฉุกเฉธิ ต้องกฯรฌวฯนช่วฝเยลือเธือ่งจฯกสงสัฝว่ฯอฯจจะติดเชื๊อ ซื่งสฯนฯรถถ ฯ 

VDO call โด้และแชถโด้ 

2. Cocoa เป็ธระบบแจ้งเตือธว่ฯ เรฯอฯจมบฌวฯนเส่ีฝงเธื่องจฯกอฝู่ใกล้พู้ติดเชื๊อ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถฯนออธโลธ์ เป็ธกฯรลงถะเบีฝธพู้เดิธถฯงถี่เข้ฯนฯญี่ปุ่ธ กรอกข้อนูลส่วธบุฌฌล (ลงถะเบีฝธอฝ่ฯงธ้อฝ6ชน.ก่อธ

เดิธถฯง) 

4. Google maps ลิ๊งฌ์กับ My SOS เม่ือถรฯบ location Real Time ตลอดเวลฯถี่อฝู่ใธญี่ปุ่ธ 

กฯรเดธิถฯงกลบัเขฯ้ประเถศโถฝ ส ฯยรบัฌธโถฝ เตรีฝนเอกสฯรรับรองกฯรฉีดวัฌซีธฌรบถ้วธ ตฯนข้อก ฯยธดของรัฐบฯลโถฝ 

นฯกกว่ฯ 14 วัธก่อธเดิธถฯง (Vaccinated Certificate ยรือ International Vaccinated Certificate) 

► เอกสฯรถี่ต้องถ ฯกฯรเตรีฝนก่อธเดิธถฯง  

1. มฯสปอร์ตตัวจริง (อฯฝุกฯรใช้งฯธต้องเยลือนฯกกว่ฯ 6 เดือธ)  

2. วีซ่ฯญี่ปุ่ธ **ฌ่ฯถัวร์รวนฌ่ฯวีซ่ฯแล้วกรณีญี่ปุ่ธประกฯศภรีวีซ่ฯ นีส่วธลด 800 บฯถจฯกรฯฌฯถัวร์   

เตรีฝนเอกสฯรเม่ือจัดส่งใย้ถฯงบริผัถด ฯเธิธกฯรฝื่ธวีซ่ฯใย้ดังธี๊ 

- Passport เล่นจริง นีอฯฝุโน่ธ้อฝกว่ฯ6เดือธ 

วัธถี่ย้ฯ             ถ่ฯอฯกฯศฝฯธธฯธฯชฯตธิฯริตะ-ถฯ่อฯกฯศฝฯธดอธเนือง กรุงเถมฯ               อฯยฯร เชฯ้  



- รูปถ่ฯฝ2x2ธิ๊ว ม๊ืธขฯว 1รูป 

- ส ฯเธฯบัตรประชฯชธ 

- ส ฯเธฯถะเบีฝธบ้ฯธ ใบเปลี่ฝธชื่อ-สกุล ใบสนรส ใบยฝ่ฯร้ฯง (จ ฯเป็ธ) 

- ส ฯเธฯสนุดบัญชีเงิธฟฯก (ถุกยธ้ฯ) 

- statement ฝ้อธยลัง6เดือธ 

- ยธังสือรับรองกฯรถ ฯงฯธ ระบุต ฯแยธ่ง วัธเร่ินงฯธ เงิธเดือธและวัธลฯโปเถี่ฝว (ภฯผฯอังกฤผ) ส ฯยรับธักเรีฝธ ธักศืกผฯ ใช้

ยธังสือรับรองกฯรเรีฝธและใช้ยธังสือรับรองกฯรถ ฯงฯธของบิดฯ-นฯรดฯด้วฝ) 

3.ลงถะเบีฝธออธโลธ์ ERFS ล่วงยธ้ฯ เม่ือธ ฯใบรับรองโปใช้ประกอบกฯรฝื่ธวีซ่ฯ (บริผัถด ฯเธิธกฯรใย้) 

4.ใบรับรองพลตรวจTest COVID-19 เป็ธลบ แบบ RT-PCR ภฯฝใธ 72 ชั่วไนงก่อธกฯรเดิธถฯง (ภฯผฯอังกฤผ) 

ขอ้นลูกฯรเขฯ้ประเถศญีปุ่ธ่อมัเดถ ณ วธัถี ่31 ม.ฌ.65 อฯจนกีฯรเปลีฝ่ธแปลงขืธ๊อฝูก่บัถฯงรฐับฯลญีปุ่ธ่ 

 

เงื่อธโขกฯรใย้บริกฯร 

► กฯรเดิธถฯงฌร๊ังธี๊จะต้องนีจ ฯธวธ 20 ถ่ฯธขื๊ธโป กรณีโน่ถืงจ ฯธวธดังกล่ฯว 

- จะส่งจอฝธ์ถัวร์กับบริผัถถี่นีไปรแกรนใกล้เฌีฝงกัธ 

- ยรือเลื่อธ ยรือฝกเลิกกฯรออกเดิธถฯง ไดฝถฯงบริผัถจะถ ฯกฯรแจ้งใย้ถ่ฯธถรฯบล่วงยธ้ฯก่อธกฯรเดิธถฯงประนฯณ 10 วัธ 

- ยรือขอสงวธสิถธิํใธกฯรปรับรฯฌฯฌ่ฯบริกฯรเม่ิน (ใธกรณีถี่พู้เดธิถฯงโน่ถงื15ถฯ่ธและถ่ฯธฝังประสงฌ์เดิธถฯงต่อ) ไดฝถฯงบริผัถ

จะถ ฯกฯรแจ้งใย้ถ่ฯธถรฯบก่อธล่วงยธ้ฯ 

► ใธกรณีถี่ลูกฌ้ฯต้องออกตั๋วไดฝสฯรภฯฝใธประเถศ กรุณฯติดต่อเจ้ฯยธ้ฯถี่ของบริผัถฯ ก่อธถุกฌร๊ัง นิฉะธั๊ธถฯงบริผัถจะโน่

รับพิดชอบใดๆ ถั๊งส๊ิธ  

► กฯรจองถัวร์และช ฯระฌ่ฯบริกฯร  

- กรุณฯช ฯระฌ่ฯนัดจ ฯ ถ่ฯธละ 15,000 บฯถ  กรุณฯส่งส ฯเธฯยธ้ฯมฯสปอร์ต มร้อนเอกสฯรช ฯระนัดจ ฯฌ่ฯถัวร์  

- ฌ่ฯถัวร์ส่วธถี่เยลือช ฯระ 25-30 วัธก่อธออกเดิธถฯง กรณีบริผัถฯจ ฯเป็ธต้องออกตั๋วก่อธถ่ฯธจ ฯเป็ธต้องช ฯระฌ่ฯถัวร์ส่วธถี่

เยลือตฯนถี่บริผัถก ฯยธดแจ้งเถ่ฯธั๊ธ 

**ส ฯฌัญ ** ส ฯเธฯยธ้ฯมฯสปอร์ตพู้เดิธถฯง (จะต้องนีอฯฝุเยลือนฯกกว่ฯ 6 เดือธก่อธยนดอฯฝุธับจฯกวัธเดิธถฯงโป-กลับและ

จ ฯธวธยธ้ฯยธังสือเดิธถฯงต้องเยลือว่ฯงส ฯยรับติดวีซ่ฯโน่ต ฯ่กว่ฯ 3ยธ้ฯ) **กรุณฯตรวจสอบก่อธส่งใย้บริผัถนิฉะธั๊ธถฯงบริผัถจะ

โน่รับพิดชอบกรณีมฯสปอร์ตยนดอฯฝุ ** กรุณฯส่งมร้อนมร้อนยลักฐฯธกฯรไอธเงิธนัดจ ฯ 

 

เงื่อธโขกฯรฝกเลิก 

- ฝกเลิกก่อธกฯรเดิธถฯงตั๊งแต่ 30 วัธขื๊ธโป ฌืธเงิธฌ่ฯถัวร์ไดฝยักฌ่ฯใช้จ่ฯฝถี่เกิดข๊ืธจริง 

- ฝกเลิกก่อธกฯรเดิธถฯง 15-29 วัธ ฝืดเงิธ 50% จฯกฝอดถี่ลูกฌ้ฯช ฯระนฯ และเก็บฌ่ฯใช้จ่ฯฝถี่เกิดข๊ืธจริง(ถ้ฯนี) 

- ฝกเลิกก่อธกฯรเดิธถฯงธ้อฝกว่ฯ 15วัธ ขอสงวธสิถธิํฝืดเงิธเต็นจ ฯธวธ 

 *กรณีนีเยตุฝกเลิกถัวร์ ไดฝโน่ใช่ฌวฯนพิดของบริผัถถัวร์ ฌืธเงิธฌ่ฯถัวร์ไดฝยักฌ่ฯใช้จ่ฯฝถี่เกิดข๊ืธจริง(ถ้ฯนี) 

 *ฌ่ฯใช้จ่ฯฝถี่เกิดข๊ืธจริง เช่ธ ฌ่ฯนัดจ ฯตั๋วเฌร่ืองบิธ ไรงแรน ฌ่ฯวีซ่ฯ และฌ่ฯใช้จ่ฯฝจ ฯเป็ธอื่ธๆ 

อัตรฯฌ่ฯบริกฯรธี๊รวน   

1. ฌ่ฯตั๋วไดฝสฯรเฌร่ืองบิธโป-กลับ ชั๊ธประยฝัดมร้อนฌ่ฯภฯผีสธฯนบิธถุกแย่งตฯนรฯฝกฯรถัวร์ข้ฯงต้ธ  (ตั๋วกร์ุปโน่

สฯนฯรถUpgradeถี่ธั่ง โด้ และต้องเดิธถฯงโป-กลับมร้อนตั๋วกร์ุปเถ่ฯธั๊ธโน่สฯนฯรถเลื่อธวัธโด้)  

2. ฌ่ฯถี่มักย้องละ 2-3 ถ่ฯธ ตฯนไรงแรนถี่ระบุโว้ใธรฯฝกฯรยรือ ระดับใกล้เฌีฝงกัธ  

3. กรณีมัก 3 ถ่ฯธถ้ฯวัธถี่เข้ฯมักย้องไรงแรน โน่นีย้อง TRP (3ถ่ฯธ) อฯจจ ฯเป็ธต้องแฝกมัก 2ย้อง กรณีย้องมักใธ

เนืองถี่ระบุโว้ใธไปรแกรนนีเถศกฯลวัธยฝุด นีงฯธแภร์ต่ฯงๆ บริผัถขอจัดถี่มักใธเนืองใกล้เฌีฝงแถธ 

4. ฌ่ฯอฯยฯร ฌ่ฯเข้ฯชน และ ฌ่ฯฝฯธมฯยธะถุกชธิด ตฯนถี่ระบุโว้ใธรฯฝกฯรถัวร์ข้ฯงต้ธ  

5. เจ้ฯยธ้ฯถี่บริผัถ ฯ ฌอฝอ ฯธวฝฌวฯนสะดวกตลอดกฯรเดิธถฯง  



6. ฌ่ฯธ ๊ฯยธักกระเป๋ฯสฯฝกฯรบิธAir Asia X สันภฯระไยลดใต้ถ้องเฌร่ือง โน่เกิธ 20 กิไลกรัน ถือขื๊ธเฌร่ืองโด้ 7

กิไลกรัน และฌ่ฯประกัธวิธฯศภัฝเฌร่ืองบิธตฯนเงื่อธโขของแต่ละสฯฝกฯรบิธถี่นีกฯรเรีฝกเก็บ และกรณีสันภฯระเกิธ

ถ่ฯธต้องเสีฝฌ่ฯปรับตฯนถี่สฯฝกฯรบิธเรีฝกเก็บ  

**กรณีถ่ฯธนีฌวฯนประสงฌ์จะซ๊ือธ ฯ๊ยธักเม่ิน กรุณฯแจ้งมร้อนจองถัวร์ยรือก่อธเดิธถฯงอฝ่ฯงช้ฯ 10วัธมร้อนช ฯระ

ฌ่ฯธ ฯ๊ยธัก** 

ซ๊ือธ ฯ๊ยธักเม่ิน 5 กก. ช ฯระเม่ิน 400  บฯถ /เม่ิน10กก. ช ฯระเม่ิน 1,000 บฯถ/เม่ิน20กก. ช ฯระเม่ิน 3,000 บฯถ  

7. กฯรประกัธกฯรเดิธถฯง บริผัถฯโด้จัดถ ฯแพธประกัธภัฝกฯรเดิธถฯงส ฯยรับพู้เดิธถฯงโปต่ฯงประเถศ กับ Allianz 

Travel แบบแพธประกัธภัฝกฯรเดิธถฯงแดธซํ์ นููภ Dance Moves ( ส ฯยรับเดิธถฯงใธเอเชีฝ ฮิปฮอป) ไดฝแพธ

ประกัธจะฌรอบฌลนุกฯรรักผฯกรณีลกูฌ้ฯติดเชื๊อไฌวิด-19 ยรืออุบัติเยตุต่ฯงๆ ซื่งเกิดข๊ืธภฯฝใธวัธเดิธถฯง และลูกฌ้ฯ

ต้องถ ฯกฯรรักผฯใธไรงมฝฯบฯลถี่ประกัธฌรอบฌลุนกฯรรักผฯเถ่ฯธั๊ธ (เข้ฯรับรักผฯใธรูปแบบอื่ธๆประกัธจะโน่

ฌรอบฌลุน) ซ่ืงสฯนฯรถศืกผฯข้อนลูเม่ินเตินจฯกเจ้ฯยธ้ฯถีโด้ กรณีลูกฌ้ฯต้องกฯรซ๊ือประกัธเม่ินวงเงิธฌุ้นฌรอง เม่ิน

ฌวฯนฌุ้นฌรอง สฯนฯรถแจ้ง บริผัถฯ  ซื่งฌวฯนฌุ้นฌรองและข้อฝกเว้ธ เป็ธโปตฯนเงื่อธโขกรนธรรน์ประกัธภัฝ  

ประกัธภัฝเดิธถฯงอัธธีไดฝถั๊งธี๊กฯรถ ฯประกัธธี๊จฯกบริผัถ  นฯกกว่ฯข้อบังฌับ ตฯน มรบ ธุรกิจธ ฯเถี่ฝว  ถี่บังฌับใย้

บริผัถธ ฯเถี่ฝว ถ ฯประกัธเฉมฯะอุบัติเยตุใธกฯรเดิธถฯงเถ่ฯธั๊ธ แต่ถั๊งธี๊ ถ่ฯธสฯนฯรถศืกผฯเงือธโขฌวฯนฌุ้นฌรองและ

ข้อฝกเว้ธแพธเตินจฯกเว็บโซด์ Allianz โด้กรณีถ่ฯธต้องกฯรซ๊ือฌวฯนฌุ้นฌรองเม่ินเตินสฯนฯรถแจ้งฌวฯนประสงฌ์นฯ

ถี่บริผัถฯ 

8. ฌ่ฯภฯผีสธฯนบิธ และฌ่ฯภฯผีธ ฯ๊นัธตฯนรฯฝกฯรถัวร์ 

9. ฌ่ฯรถปรับอฯกฯศธ ฯเถี่ฝวตฯนระบุโว้ใธรฯฝกฯร มร้อนฌธขับรถ (กฎยนฯฝโน่อธุญฯตใย้ฌธขับรถเกิธ 12 ช.น./วัธ) 

อัตรฯฌ่ฯบริกฯรธี๊โน่รวน  

1. ฌ่ฯถ ฯยธังสือเดิธถฯงโถฝ และเอกสฯรต่ฯงด้ฯวต่ฯงๆ  

2. ฌ่ฯใช้จ่ฯฝอื่ธๆ ถี่ธอกเยธือจฯกรฯฝกฯรระบุ อฯถิเช่ธ ฌ่ฯอฯยฯร เฌร่ืองดื่น ฌ่ฯซักรีด ฌ่ฯไถรศัมถ์ เป็ธต้ธ  

3. ฌ่ฯภฯผีถุกรฯฝกฯรฌิดจฯกฝอดบริกฯร, ฌ่ฯภฯผีเดิธถฯง (ถ้ฯนีกฯรเรีฝกเก็บ)  

4. ฌ่ฯภฯผีธ ฯ๊นัธถี่สฯฝกฯรบิธเรีฝกเก็บเม่ินภฯฝยลังจฯกถฯงบริผัถฯโด้ออกต๋ัวเฌร่ืองบิธ และโด้ถ ฯกฯรขฯฝไปรแกรนโป

แล้ว 

5. ฌ่ฯ Vat 7% และ ฌ่ฯภฯผียัก ณ ถี่จ่ฯฝ 3% 

6. ฌ่ฯมธักงฯธฝกกระเป๋ฯถี่ไรงแรน 

7. ฌ่ฯถิปโกด์ ฌธขับรถ ถ่ฯธละ 5,000 เฝธ ยรือ 1,500 บฯถ /ถ่ฯธ ส ฯยรับกร์ุปถี่นยัีวยธ้ฯถัวร์แล้วแต่ฌวฯนประถับใจและ

ธ ฯ๊ใจจฯกถ่ฯธ 

8. โน่รวนฌ่ฯตรวจ RT-PCR ภฯฝใธ 72 ชั่วไนงก่อธกฯรเดิธถฯง นีใบรับรองพลกฯรตรวจเป็ธภฯผฯอังกฤผ   

ยนฯฝเยตุ : กรุณฯอ่ฯธศืกผฯรฯฝละเอีฝดถั๊งยนดก่อธถ ฯกฯรจอง เม่ือฌวฯนถูกต้องและฌวฯนเข้ฯใจตรงกัธระยว่ฯงถ่ฯธลูกฌ้ฯและ

บริผัถ ฯ และเนื่อถ่ฯธตกลงช ฯระเงิธนัดจ ฯยรือฌ่ฯถัวร์ถั๊งยนดกับถฯงบริผัถฯ แล้ว ถฯงบริผัถฯ จะถือว่ฯถ่ฯธโด้ฝอนรับเงื่อธโข

ข้อตกลงต่ฯงๆ ถั๊งยนด 

1. บริผัถฯ ขอสงวธสิถธิํถี่จะเลื่อธกฯรเดิธถฯงยรือปรับรฯฌฯฌ่ฯบริกฯรข๊ืธใธกรณีถี่นีพู้ร่วนฌณะโน่ถืง20ถ่ฯธ  

2. ขอสงวธสิถธิํกฯรเก็บฌ่ฯธ ฯ๊นัธและภฯผีสธฯนบิธถุกแย่งเม่ิน ยฯกสฯฝกฯรบิธนีกฯรปรับข๊ืธก่อธวัธเดิธถฯง  

3. บริผัถฯ ขอสงวธสิถธิํใธกฯรเปลี่ฝธเถี่ฝวบิธ ไดฝนิต้องแจ้งใย้ถรฯบล่วงยธ้ฯอัธเธื่องจฯกสฯเยตุต่ฯงๆ  

4. บริผัถฯ จะโน่รับพิดชอบใดๆ ถั๊งส๊ิธ ยฯกเกิดกรณีฌวฯนล่ฯช้ฯจฯกสฯฝกฯรบิธ, กฯรฝกเลิกบิธ, กฯรประถ้วง, กฯรธัดยฝุดงฯธ, 

กฯรก่อกฯรจลฯจล, ภัฝธรรนชฯติ, กฯรธฯส่ิงของพิดกฎยนฯฝ ซื่งอฝู่ธอกเยธือฌวฯนรับพิดชอบของบริผัถฯ  

5. บริผัถฯ จะโน่รับพิดชอบใดๆ ถั๊งส๊ิธ ยฯกเกิดส่ิงของสูญยฯฝ อัธเธื่องเกิดจฯกฌวฯนประนฯถของถ่ฯธ, เกิดจฯกกฯรไจรกรรน 

และ อุบัติเยตุจฯกฌวฯนประนฯถของธักถ่องเถี่ฝวเอง  

6. เนื่อถ่ฯธตกลงช ฯระเงธินดัจ ฯยรือฌ่ฯถวัร์ถัง๊ยนดกบัถฯงบริผัถฯ แล้ว ถฯงบริผัถฯ จะถือว่ฯถ่ฯธโด้ฝอนรับเงื่อธโขข้อตกลงต่ฯงๆ 

ถั๊งยนด  



7. รฯฝกฯรธี๊เป็ธเมีฝงข้อเสธอถี่ต้องโด้รับกฯรฝืธฝัธจฯกบริผัถฯอีกฌร๊ังยธื่ง ยลังจฯกโด้ส ฯรองไรงแรนถี่มักใธต่ฯงประเถศ

เรีฝบร้อฝแล้ว ไดฝไรงแรนจัดใธระดับใกล้เฌีฝงกัธ ซื่งอฯจจะปรับเปลี่ฝธตฯนถี่ระบุใธไปรแกรน  

8. กฯรจัดกฯรเร่ืองย้องมัก เป็ธสิถธิํของไรงแรนใธกฯรจัดย้องใย้กบักร์ุปถีเ่ข้ฯมัก  ไดฝนีย้องมักส ฯยรับพู้สูบบยุร่ี / ปลอดบุยร่ีโด้ 

ไดฝอฯจจะขอเปลี่ฝธย้องโด้ตฯนฌวฯนประสงฌ์ของพู้ถี่มัก ถั๊งธี๊ขื๊ธอฝู่กับฌวฯนมร้อนใย้บริกฯรของไรงแรน และโน่สฯนฯรถ

รับประกัธโด้   

9. กรณีพู้เดิธถฯงต้องกฯรฌวฯนช่วฝเยลือเป็ธมิเศผ อฯถิเช่ธ ใช้วิวแชร์ กรุณฯแจ้งบริผัถฯ อฝ่ฯงช้ฯ10วัธก่อธกฯรเดิธถฯง 

นิฉะธั๊ธ บริผัถฯโน่สฯนฯรถจัดกฯรใย้ล่วงยธ้ฯโด้  

10. นัฌฌุเถศก์ มธักงฯธและตัวแถธของพู้จัด โน่นีสิถธิํใธกฯรใย้ฌ ฯสัญญฯใด ๆ ถั๊งส๊ิธแถธพู้จัด ธอกจฯกนีเอกสฯรลงธฯนไดฝพู้นี

อ ฯธฯจของพู้จัดก ฯกับเถ่ฯธั๊ธ 

11. พู้จัดจะโน่รับพิดชอบและโนส่ฯนฯรถฌืธฌ่ฯใช้จ่ฯฝต่ฯงๆ โด้เธื่องจฯกเป็ธกฯรเยนฯจ่ฯฝกับตัวแถธต่ฯงๆ ใธกรณีถี่พู้เดิธถฯงโน่พ่ฯธ

กฯรมิจฯรณฯใธกฯรตรวจฌธเข้ฯเนือง-ออกเนือง โน่ว่ฯจะเป็ธกองตรวจฌธเข้ฯเนืองยรือกรนแรงงฯธของถุกประเถศใธรฯฝกฯร

ถ่องเถี่ฝว อัธเธื่องนฯจฯกกฯรกระถ ฯถี่ส่อโปใธถฯงพิดกฎยนฯฝ กฯรยลบยธี เข้ฯออกเนือง เอกสฯรเดิธถฯงโน่ถูกต้อง ยรือ กฯร

ถูกปฏิเสธใธกรณีอื่ธ ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


