
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JXJ09 SUPER! GOLDEN ROUTE 
เที่ยวญ่ีปุ่น... โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว6วัน4คืน 

เดนิทางโดยสายการบนิAir AsiaXนํา้หนกักระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก. 
ทีพั่ก โอซากา้ 1 คนื นาโกยา่ 1 คนืฟูจอิอนเซน็ 1 คนืนารติะ 1 คนื 

พิเศษ!!! เมน ูบฟุเฟต่ช์าบ ู+บฟุเฟต่ ์BBQ + บฟุเฟต่ข์าป ู
ชมไดบทุสนึารา หลวงพ่อโตปางสมาธทิีส่งูทีส่ดุในโลกทีว่ดัโทไดจ ิสวนกวางนารา 

ปราสาทโอซากา้ ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิโดทงโบร ิถา่ยภาพกบัป้ายกลูโิกะ 
เชค็อนิเกยีวโตวดันํา้ใสคโิยมสิเุดระ โทรอิพัินตน้ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชอ้ปป้ิงMitsui outlet 

ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาชไิขด่าํหบุเขาโอวาคดุานขิึน้ฟูจชิัน้5หรอืลานสกฟูีจเิทน็ 
หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก ไหวพ้ระขอพรวดัอาซากสุะ ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ

 



วันเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ป ี
 

พักเด่ียว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

30 กันยายน – 05 ตุลาคม 65 34,888  
ราคาเท่าผู้ใหญ่ 

(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท) 

8,500 30  

07-12 ตุลาคม 65 35,888 8,500 30  

14-19 ตลุาคม 65 35,888 8,500 30  

21-26 ตุลาคม 65 38,888 8,500 30  

26-31 ตุลาคม 65 35,888 8,500 30  

28 ตลุาคม-02พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 30  

09-14 พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 30  

11-16 พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 30  

23-28 พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 30  

25-30 พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 30  

02-07 ธันวาคม 65 35,888 8,500 30  

09-14 ธันวาคม 65 37,888 8,500 30  

16-21 ธันวาคม 65  37,888 8,500 30  

30 ธันวาคม 65 –04 มกราคม 
66 

45,888 8,500 30  

05-10 มกราคม 66 36,888 8,500 30  

11-16 มกราคม 66 36,888 8,500 30  

13-18 มกราคม 66 36,888 8,500 30  

25-30 มกราคม 66 36,888 8,500 30  

27 มกราคม –01 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  

02-07 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  

08-13 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  

15-20 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  

17-22 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  

22-27 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  

24 กุมภาพันธ์ -01 มีนาคม 66 36,888 8,500 30  

03-08 มนีาคม 66 36,888 8,500 30  

08-13 มนีาคม 66 36,888 8,500 30  



09-14 มนีาคม 66 36,888 8,500 30  

10-15 มนีาคม 66 36,888 8,500 30  

15-20 มนีาคม 66 36,888 8,500 30  

16-21 มนีาคม 66 36,888 8,500 30  

17-22 มนีาคม 66 36,888 8,500 30  

ไมร่วมค่าวีซ่าและบริการย่ืนวีซ่า (ประเทศญ่ีปุ่น) 2,000 บาท 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612 BKK-KIX00.55-08.40 
RETURN: XJ601 NRT-BKK 09.15-14.00 
 
 
 
 

21.30น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

 

 
 
 
00.55น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบนิAIR ASIA X  เที่ยวบินที่  XJ612(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง 

บนเครื่องมีจําหน่าย) 
08.40 น.     เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตคัินไซ ประเทศญ่ีปุน่(เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรณุาปรบั
นาฬิกา 

ของท่านเปน็เวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! 
ประเทศญ่ีปุน่ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรบั 
วัดโทไดจิ Todaijiเมอืงนารา สักการะหลวงพ่อโตไดบุตสึในวิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลกวัดโทไดจิ ความหมายตามตัวอักษร
คือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ตั้งอยู่ที่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซ ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสําคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่นวัดโทไดจิ สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากๆ 
ส่ิงก่อสร้างที่สําคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดนซ่ึงเปน็ที่ประดษิฐานองค์หลวงพ่อโตไดบุตสึ เป็นอาคาร
ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 
3 ของวิหารหลังเดิมทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความย่ิงใหญ่จนไดร้ับการข้ึนทะเบยีนเปน็มรดกโลก 

บริเวณใกล้เคียงกัน มี สวนกวางนารา Nara deer parkบริเวณทางเดินเข้าสู่ประตูใหญ่ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วยร้าน
ขายของที่ระลึกมากมาย สวนกวางแห่งนีก่้อตั้งข้ึนเมื่อวนัที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 เป็นสวนขนาดกว้างใหญ่ มีพ้ืนที่

วันที่หนึง่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

                                                                        

วันที่สอง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิท่าอากาศยานนานาชาตคัินไซ-วัดโทไดจิ-สวนกวางนารา-เมืองโอซาก้า- 
  ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้ งย่านซินไซบาชิ-โดทงโบร ิ       อาหารเที่ยง

 



ทั้งหมดราว ๆ 660 เฮกตาร์ ซ่ึงเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ สนามหญ้า สระนํ้า ศาลเจ้า วัด พิพิธภัณฑ์ 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งสวนสวยในโซนต่าง ๆจุดเด่นของสวนนาราที่นักท่องเที่ยวต่างมุ่งมาเที่ยวชมก็คือ ฝูง
กวางซีกา (Sika deer) ที่มีมากกว่า 1,200 ตัว  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set 
 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่โอซาก้า Osaka เป็นเมืองที่มี

ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็น
อันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ่น พาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้า
กับ ปราสาทโอซาก้าOsaka Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของ
ญ่ีปุ่นถูกสร้างข้ึนในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที ่16 เพ่ือเป็น
ที่พํานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญ่ีปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว
ในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์
ยาวนานกวา่ 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่ง
ในสัญลักษณ์ของญ่ีปุ่นในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคง
ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและย่ิงใหญ่ จน
นับว่าเป็นหนึง่ในสามปราสาททีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดในญ่ีปุน่(ค่าทวัรไ์มร่วมค่าเข้าปราสาท)จากนัน้พาทุกท่านไปที ่ย่านชินไซบา
ชิย่านช้อปปิ้ งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้าน
เครื่องสําอาง ร้านขายเส้ือผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน 
คาแรคเตอร์ช้อปไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟม่ากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ ย่าน
ร้านค้าชินไซบาชิซุจิมีจุดเริ่มต้นที่สะพานเอบิสึ ที่อยู่ตรงกลางโดทงโบริ ซ่ึงอยู่
ตรงข้ามกับจุดถ่ายรูปยอดฮิตป้ายกูลิโกะ (รูปคนชูแขน) ซ่ึงเป็นจุดที่ทุกคนต้อง
มาเก็บภาพกันนั้นเอง  

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)เมนบูุฟเฟต่์ชาบูชาบ ู

ที่พัก:Shinsaibashi Crystal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 
จากนั้นนําทุกท่านเดนิทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความสําคัญในฐานะอดตีเมอืงหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพัน
ปี เป็นเสมือนจุดกําเนิดของความเป็นญ่ีปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียง
รายด้วยบ้านเรือนไม้จากนั้นพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu templeหรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดนํ้าใส 
เป็นช่ือในภาษาญ่ีปุ่นที่แปลว่า “นํ้าบริสุทธ์ิ” เป็นวัดที่มี ช่ือเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย 
นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพ่ือสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด 
นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความรํ่ารวยมั่งค่ัง 
 

วันที่สาม  โอซาก้า-เกียวโต-วัดนํ้าใสคิโยมิสุเดระ-ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ-ช้อปปิ้ งMitsui outlet park jazz dream Nagashima
  -ย่านซากาเอะ         อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 



 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริFushimi Inariเป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างข้ึนครั้งแรกในปี ค.ศ.711 บน
ยอดเขา Inariyamaหรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจ้ิงจอก เป้นสถานที่ที่มีความสําคัญแห่งหนึ่ง
ของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลัง
ศาลเจ้าจํานวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็น
ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กาย 
ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปปั้ นจ้ิงจอกอยู่มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set 
พาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่Mitsui outlet park jazz dream Nagashimaอีกหนึ่งเอาท์เลตที่มีใหญ่มาก และเป็นที่นิยม
อย่างมากด้วยจํานวนร้านค้าที่มีกว่า 302 ร้าน ทั้งแบรนด์เส้ือผ้าเด็กจนถึงผู้ใหญ่ รองเท้า และเครื่องประดับมากมาย 
พ้ืนที่กว้างถึง 45,700 ตารางเมตร จึงยกให้เป็นเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่นซ่ึงรวมทั้งแบรนด์ดัง แบรนด์หรู
มากมายของต่างประเทศ และแบรนด์แฟช่ันช้ันนําของญ่ีปุ่น ที่เป็นที่นิยมต่างๆ และตรงกลางห้างยังมีพ้ืนที่สําหรับ
นั่งเล่นอีกด้วยและช้อปปิ้ ง ย่านซากาเอะเป็นย่านการค้าในตัวเมืองสุดคึกคักและเป็นแหล่งบันเทิงที่เต็มไปด้วยร้าน
เส้ือผ้าและห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ เช่น Sunshine Sakae ซ่ึงมีชิงช้าสวรรค์ Sky Boat สูงลิบ ทั้งยังมีท้องฟ้า
จําลองอันโด่งดังในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมืองนาโกย่าและการจัดแสดงภาพวาดแบบเหนือจริงของ Kansuka 
Yamamoto ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองนาโกย่าอนัโดดเด่น ซ่ึงอาคารทั้งสองแห่งนีต้ั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Shirakawa 
นอกจากนี้ยังมีผู้คนมากมายมาใช้บรกิารรา้นราเมนแบบเก้าอี้บาร์ และมาเที่ยวชมอาคารสูงที่เจิดจ้าด้วยแสงไฟซ่ึงมีผับ
และคลับอยู่หลายแห่ง 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)เมนบูุฟเฟต่์ปิ้ งย่าง 
ที่พัก:Cypress Garden Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 



 

 
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

พาทุกท่านไปแวะถ่ายภาพกับความสวยงามของ ทะเลสาบฮามานะโกะHamana Lakeเป็นทะเลสาบที่มีขนาดโดยรอบ
ยาว 114 กิโลเมตร ครอบคลุมเมืองฮามามัตสึและเมืองโคะซาอิ จังหวัดชิซุโอกะ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบนํ้ากร่อยที่มี
ความยาวโดยรอบเปน็อันดับ 1 ในประเทศญ่ีปุน่ และเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เปน็อนัดบั 10 ในญ่ีปุ่นอีกด้วยทิวทัศนข์อง
ผิวทะเลสาบสีฟา้กับภูเขาที่งดงาม และผิวทะเลสาบจะทอประกายแสงระยิบระยับ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) Japanese 
set 
พาทุกท่านไปล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ
(Lake Ashi) เป็นทะเลสาบที่สวยงาม เงียบสงบ 
รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าและภูเขา เป็น 1 
ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีช่ือเสียง
ของญ่ี ปุ่ น  ก่อตัว ข้ึนจากลาวาของภู เขาไฟ 
ภายหลังจากที่มีการระเบิดของภู เขาไฟเมื่ อ 
3,000 ปีที่แล้ว โดยเราจะล่องเรือจากท่าเรือ 

ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port)สู่ท่าเรือโม
โตะฮาโกเน่(Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 
10 นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ สามารถ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และเพลิดเพลินไป
กับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา จากนั้นพาทุก
ท่านไปที่ หุบเขาโอวาคุดานหิรือ หุบเขานรกชมบ่อนํ้าแร่
กํามะถันซ่ึงสามารถตม้ไข่ให้สุกได้ โดยชาวญ่ีปุ่นมีความ
เช่ือว่าเมื่อกินไข่ดาํ 1 ฟอง จะทําให้มีอายุยืนยาวข้ึน 7 ปี
นําท่าน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองที่
ข้ึนช่ือมากมาย เช่นสบู่ดํา, แชมพูดํา,โฟมล้างหน้าดํา 
ซ่ึงล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกํามะถันที่คนญ่ีปุ่นเช่ือว่าบํารุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)บุฟเฟต่์ขาป ู
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) นํ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่นให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปล่ัง 
ที่พัก:Daito Fuji Resort hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ี        นาโกย่า-ทะเลสาบฮามานาโกะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดาน-ิออนเซ็น อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
   

วันที่ห้า  ข้ึนภูเขาไฟฟูจิที่สถานทีี่5 หรอื ลานสกี Fuji ten-JTC Fujinoekiศูนย์จําลองแผ่นดนิไหว-หมูบ่้านโอชิโนะฮักไก-
  โตเกียว-วดัอาซากุสะ- ช้อปปิ้ งย่านชินจุกุ-นารติะ   อาหารเช้า,เที่ยง 



 
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

นําท่านข้ึนภูเขาไฟฟูจิสัมผัสบรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที ่5 บนระดับความสูงที่ 2,500เมตรหมาย
เหต:ุ ช่วง Winter ขอเปล่ียนสถานที่ทอ่งเที่ยวเปน็ลานสกี Fuji tenแทนการข้ึนฟูจิช้ัน5หรอื ลานสกี Fuji tenเป็นสกี
รีสอร์ททางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นทําเลที่สวยงามมากๆของเมือง สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
และทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง ทุกท่านสามารถเล่นสกี สโนว์บอร์ด ลากเล่ือนและเล่นหิมะได้ที่นี่(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่า
อุปกรณ์เล่นหิมะ) อีกหนี่งจุดทีน่่าสนใจของที่นี้คือFujiten Snow Resort ก็คือภูเขาฟูจิที่สวยงามที่คุณสามารถชมได้
ในขณะที่ทํากิจกรรมท่ามกลางหิมะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภูเขาไฟฟูจิที่มองเห็นจากระเบียงบ้านช้ัน 2 ของ Center 
House สามารถลิฟต์ชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิ และทะเลป่าแห่งภูเขาไฟฟูจิได้)อิสระ
ให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนและขนมอร่อยมากมายตาม

อัธยาศัยและ JTC Fujinoekiศูนย์จําลองแผ่นดินไหว ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัด
แสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทั่วทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว 
ห้องจําลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่าง 
ๆ และโซนช้อปปิ้ งสินค้างานฝีมือญ่ีปุ่นต่าง ๆ เช่น มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้ นดินเผา เครื่องสําอาง และ
ของฝากอีกมากมาย 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) Japanese set 
พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก OshinoHakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยา
มานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้
มีบ่อนํ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เปน็นํ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมอีายุมามากกวา่ 1,200 ปี อิสระ
ถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง 
นําทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่โตเกียวเมืองหลวงของ
ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู
วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอ
พรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ 
มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่
ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ 
คามินาริมง (ประตูฟ้าคํารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดง
ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่
ที่สุดในโลกแขวนอยู่เลือกชมและเช่าเครื่องรางอัน
ศักดิ์สิทธ์ิของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลิดเพลิน
กับการเดินถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งที่มีช่ือเสียง
ของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆของที่
ระลึกต่างๆแบบญ่ีปุ่นญ่ีปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, 
กระเป๋า หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัววิของหอคอยทีสู่งที่สุดในโลกโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) 
แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซ่ึงอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะและพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ช้
อปปิ้ งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟช่ัน ของเหล่าบรรดาแฟช่ัน
นิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือ
สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผ้า,รองเท้า และเครื่องสําอางค์แบรนด์ต่างๆ



มากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEช้ัน8) ซ่ึง
สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองก้ี ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะ
เป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องสําอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัยอิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่านจากนั้นนําท่านเดินทางสู่นาริตะเพ่ือเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก:Airport plaza hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่11) 
  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.15 น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิAIR ASIA X  เที่ยวบินทีX่J601 
  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหน่าย ) 

14.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

 

 
 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

ประกาศสําคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้
จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) สําหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่
เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร ์
��กลุ่มสีนํ้าเงิน (เส่ียงตํ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญ่ีปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจําเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึงสามารถทํา 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญ่ีปุน่ 6 ช่ัวโมง และแอพต้องเปล่ียนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปล่ียนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ล้ิงค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านล้ิง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทยสําหรับคนไทยเตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามข้อกําหนดของรัฐบาลไทย
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือInternational Vaccinated Certificate) 

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาหารเช้า 
 



►เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 
1.พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.วีซ่าญี่ปุ่น 
เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทดําเนินการย่ืนวีซ่าให้ดังนี้ 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พ้ืนขาว 1รูป 
- สําเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบย่ืน(กรณไีมม่เีล่มจริง ต้องคัดจากอําเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม เท่านั้น),ใบเปล่ียนช่ือ-
สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จําเป็น) 
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ทุกหน้า) 
-statement ย้อนหลัง6เดือน(มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 
- หนังสือรับรองการทํางาน ระบุตําแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการทํางานของบดิา-มารดาด้วย) 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือนําใบรับรองไปใชป้ระกอบการยื่นวีซ่า(บริษัทดําเนินการให้)(ส่งสําเนาพาส+E-Mail ผู้
เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ้ํากัน) ให้ทางบริษัทฯ) 
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบแบบ RT-PCR ภายใน 72ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุ่นอัพเดท ณ วนัที่ 31 พ.ค.65 อาจมกีารเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับทางรัฐบาลญ่ีปุน่ 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
►การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจํานวน 20 ท่านข้ึนไปกรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบรกิารเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดนิทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
►ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
►การจองทัวร์และชําระค่าบริการ 
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท+ ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท)กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตพร้อม
เอกสารชําระมัดจําค่าทัวร ์
- ค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือชําระ 25-30วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯจําเปน็ต้องออกตั๋วก่อนท่านจําเป็นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั้น 
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับช้ันประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างตน้(ตัว๋กรุป๊ไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเล่ือนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักใน

เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
5. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่านํ้าหนักกระเป๋าสายการบนิAirAsia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้อง
เสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือนํ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมชําระ
ค่านํ้าหนัก** 
ซ้ือนํ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 3,500 บาท  
ราคาอาจมีเปล่ียนแปลงตามสายการบินกําหนด 

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( สําหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผน
ประกันจะครอบคลุมการรกัษากรณลูีกค้าตดิเช้ือโควดิ-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้า
ต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่
ครอบคลุม)ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิม
ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทําประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที่ยวที่บังคับให้
บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้นแต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเวบ็ไซด ์Allianz ได้กรณีท่านตอ้งการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มา
ที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร ์
9. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ไมร่วมค่าวีซ่าและค่าบริการ 2,000 บาท 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ1,500บาท /ท่าน  สําหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

นํ้าใจจากท่าน 
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน72ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง มใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ  

 
หมายเหตุ :กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ



บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บรษัิทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

 
 


