
  

               

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

วันเดินทาง     จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี
ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว 

14 – 18 เมษายน 2566      35+1 48,999 47,999 8,900 

18 – 22 เมษายน 2566      35+1 39,999 37,999 6,900 

19 – 23 เมษายน 2566      35+1 39,999 37,999 6,900 

20 – 24 เมษายน 2566      35+1 39,999 37,999 6,900 

25 – 29 เมษายน 2566      35+1 39,999 37,999 6,900 

09 – 13 พฤษภาคม 2566      35+1 35,999 33,999 6,900 

10 – 14 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

11 – 15 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2566      35+1 37,999 35,999 6,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

18 – 22 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2566      35+1 33,999 31,999 6,900 

24 – 28 พฤษภาคม 2566      35+1 34,999 32,999 6,900 

25 – 29 พฤษภาคม 2566      35+1 35,999 33,999 6,900 

26 – 30 พฤษภาคม 2566      35+1 35,999 33,999 6,900 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 

ราคา JOINLAND หักค่าต๋ัวเครื่องบนิออกท่านละ 15,000 บาท 

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขบัรถ รวมทั้งทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

23.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบินสุวรรณภมูิ  ขาออก ชั้น 4 ประตู 3 ROW F สายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ๊กซ์  
Thai Air Asia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ       

 

 



  

               

 

 

 

02.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนารติะ  ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบิน XJ602 (ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง) 

10.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เวลาท้องถ่ินที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ช่ัวโมง นารติะ เป็นนครในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ต้ังของท่าอากาศยานนานาชาติ

นาริตะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการส าหรับพื้นที่ของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ  

หลังจากผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู่ วัดนาริตะซันชินโชจิ ถูกต้ังขึ้นเมื่อ ค.ศ.940  เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ต้ังอยู่ในเมืองนาริตะ 

จังหวัดชิบะที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีช่ือเรียกขานกันมาต้ังแต่สมัยโบราณว่า 

"นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานส าคัญที่เป็นศูนย์กลาง

ความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ   

 

บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัววัดทุกท่านจะได้พบกับถนนสายวัฒนธรรมช้อปปิ้ งถนนโอโมเตะซังโดะ มี

ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าจ าหน่ายสินค้า

ฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก ซึ่งคอยเปิดไว้บริการนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมอีก

ด้วย 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • วัดนารติะ • ถนนโอโมเตะซังโดะ • เทศกาลชมดอกทิวลิป 
Sakura Tulip Festa                    (-/กลางวัน/เย็น) 
  

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa  จัดขึ้นที่เมืองซากุระ จังหวัดชิบะ ใกล้ๆกับสนามบิน

นาริตะ  จัดขึ้นระหว่างต้นเดือน - ปลายเดือนเมษายน ของทุกปี  โดยทุ่งดอกทิวลิปนี้จะมีดอกสีแดง 

สีเหลือง สลับกันไปและมีฉากหลังเป็นกังหันลม เนเธอร์แลนด์เป็นฉากหลัง  ท าให้มีวิวทิวทัศน์ที่

สบายตาเหมาะแก่การเที่ยวมชมและพักผ่อนเป็นอย่างดี  อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

หมายเหตุ : กรณีที่หมดเทศกาลดอกทิวลิป หรือ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ท าให้ไม่

สามารถเข้าชมเทศกาลหรือดอกไม้ร่วงโรยก่อนก าหนดการ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรม น าท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ชิซุย พรเีมี่ยม เอ้าท์เล็ท  ภายในมีร้านค้าที่เป็นแบรนด์ทั้งจาก

ญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ มีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้านค้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย 

ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

ที่พัก  FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น 

หลังจากรบัประทานอาหารค่าเรยีบรอ้ยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น  เพื่อผ่อน

คลายกล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทางมาตลอดทั้งวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น  น าชม หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค ต้ังอยู่ในจังหวัดยามานาชิ เป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่ในบริเวณ

ทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ  ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้าศักดิ์สิทธ์ิที่จ านวน 8 บ่อ ผุดขึ้นมาตาม

ธรรมชาติโดยเกิดจากหิมะที่ละลายจากเนินภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ใกล้ ๆ ซึ่งกรองจากภูเขาผ่านช้ันลาวาที่

มีรูพรุนมานานกว่า 80 ปี ส่งผลท าให้น้านั้นใสกว่าน้าปกติจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้และเป็นที่

เคารพของคนท้องถ่ินต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัยพร้อมกับ

ลิ้มลองอาหารท้องถ่ินของชาวบ้านซึ่งมีวางขายตามหน้าบ้านและทางเข้าหมู่บ้านอย่างไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

วันที่สาม หมู่บ้านนา้ใสโอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว • เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ • ช้อปป้ิงชิน

จูก ุ                                                                                                                                      (เช้า/กลางวัน/-

) 

                                                                               
           

                                                                               

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย 

และห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนช้อปปิ้ งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม 

ผลติภัณฑ์เคร่ืองปั้ นดินเผา เคร่ืองส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย  

น าท่านชม เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ  หรือที่รู้จักกันในช่ือ พิงค์มอส  เป็นดอกไม้พันธุ์เล็กที่มีขนาดประมาณ 1.5 

ซม. มีทั้งสีชมพู แดง ม่วง และขาว ชิบะซากุระ เป็นพันธุ์ที่มาจากอเมริกาเหนื่อเรียกว่า ทวีต มี

ลักษณะคล้ายกับดอกซากุระแต่บานและออกดอกบนพื้นดิน จึงเป็นที่มาของช่ือ SHIBA (พื้นดิน) + 

ZAKURA บริเวณจัดงานจะได้รูปทุ่งดอกพิงค์มอสมีภาพพื้นหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ให้ความสวยงาม

เป็นอย่างมาก  อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย   

  



  

               

 

 

 หมายเหตุ : กรณีที่หมดเทศกาลดอกพิงค์มอส หรือ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ท าให้ไม่

สามารถเข้าชมเทศกาลหรือดอกไม้ร่วงโรยก่อนก าหนดการ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรม น าท่านชมสวนโออิชิ เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดนิยม ที่ต้ังอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิ

โกะฝ่ังเหนือ นับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟู

จิริมทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ทั้งลูกและสวนแห่งนี้ ยังมีการปลูกดอกไม้ให้ชม

ตลอดทั้งปีอีกด้วย 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น อิสระช้อปป้ิงย่านชินจูกุ ซึ่งต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟช่ันและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญอ่ย่าง Isetan, 

Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝ่ังตะวันออกของสถานีชินจุกุ

ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์

อย่าง Don Quijote ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku Subnade 

ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปปิ้ งกันอย่างเต็มอ่ิม 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของ

ประเทศญ่ีปุ่น  

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  



  

               

 

 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ อิสระดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันจอง และจ่ายเพิ่มท่านละ 

3,200 บาท เด็กอายุ 4-11 ปี ท่านละ 2,200 บาท ไม่รวมค่าบรกิารรถรบั-ส่ง **หากท่านต้องการ

ซ้ือต๋ัวดิสนีย์กรุณาแจ้งในวันจองพร้อมจ่ายเงินค่าต๋ัว เนื่องจากปัจจุบันทางสวนสนุกมีการจ ากัด

คนในการเข้าสวนสนุกและไม่มีบริการจ าหน่ายต๋ัวหน้างาน  ต้องสั่งซ้ือล่วงหน้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์เท่านั้น** 

 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เปิดให้บริการในปี 1983 เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่ 

- World Bazaar ต้ังอยู่ประตูทางเข้าหลัก เป็นแหล่งช้อปปิ้ งเรียงรายไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร 

ซึ่งโซนนี้มีการออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 20 ของอเมริกา 

- Tomorrow Land ออกแบบพื้นที่แบบนอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดที่

น่าสนใจได้แก่ Space mountain , Star Tours และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters 

- Toon town เป็นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์  คุณจะได้เข้าไปส ารวจบ้านของ

มิกกี้เม้าส์  ล่องเรือเป็ดโดนัลดั๊ก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะขนาด

เล็กเหมาะส าหรับเด็กเล็ก 

- Fantasy land สร้างเป็นสไตล์ภาพยนต์การ์ตูนดิสนีย์แลนด์แบบคลาสสิค เป็นที่ต้ังของปราสาท

ของซินเดอเรลล่า  และยังมีตัวละครเทพนิยายอ่ืนๆเช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของ

วินนี่เดอะพูห์ เป็นต้น 

วันที่สี ่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรอื เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไมร่วมค่าเข้าทา่นละ 3,200 บาท 
ไม่รวมค่ารถบรกิารรบั - ส่ง                                                                                     (เช้า/-/-) 

 

 



  

               

 

 

- Critter Country เป็นบ้านของกระต่าย Br’er, สุนัขจิ้งจอก Br’er , หมี Br’er, และตัวละครอ่ืนๆจาก

ภาพยนตร์ดิสนีย์เร่ือง “Song of the South” และยังมีเคร่ืองเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น้าอเมริกา 

- Western Land สร้างเมืองจ าลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้าอเมริกา เป็นที่ต้ัง

ของเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะ Big Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ต้ังอยู่กลางแม่น้า  

- Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่า ส ารวจบ้าน ต้นไม้ของครอบครัว

สวิส หรืออาจจะนั่งรถไฟสายแม่น้าตะวันตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแนะน าในย่านโตเกียว 

- ศาลเจ้าเมจิ   เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชา

พระจักรพรรดินี ราชวงศ์เมจิที่ครองราชย์ ในสมัยปี 

1867-1912 หลังจากที่พระจักรพรรดิเมจิสิ้นพระชนม์  

ผู้คนในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องอยากจะสร้างศาลเจ้า

เพื่อใช้สักการะพระจักรพรรดิ์เมจิ จึงเร่ิมก่อสร้างในปี 

1915 จนถึงปี 1920 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี   

- พระราชวังอิมพีเรียล  ซึ่งพระราชวังแห่งนี้คือ

สถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุน่ ภายใน

พื้นที่กว้างใหญ่ประกอบด้วยพระต าหนักและอาคารต่างๆ

มากมาย ในอดีตเคยเป็นที่ ต้ังของปราสาทเอโดะ (Edo 

Castle) บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้าและก าแพง

หินสูงตระหง่าน  นอกจากนี้พระราชวังอิมพีเรียลแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดงานพิธี

ส าคัญๆอีกด้วย  

- ย่านฮาราจูกุ  ซึ่งมีการก่อต้ังเป็นหมู่บ้านเล็กๆมาต้ังแต่สมัยยุคเอโดะ มาจนถึงปี ค.ศ. 1906 ซึ่งมี

การสร้างสถานีรถไฟฮาราจูกุขึ้นเพื่อเป็นส่วนต่อขยาย

ของรถไฟสาย Yamanote ตามมาด้วยการสร้างศาลเจ้าเมจิ

ในปี 1919 พื้นที่บริเวณนี้จึงมีการพัฒนาเร่ือยมา และ

กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักในการสัญจรของคนญี่ปุ่น  

ย่านฮาราจูกุเป็นย่านที่ขึ้นช่ือในเร่ืองของแฟช่ันเป็นอย่าง

มากเพราะเป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรค์แฟช่ันชนิดต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับ



  

               

 

 

ความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่น ซึ่งบางวันก็จะมีวัยรุ่นแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ต่างๆมา

เดินเที่ยวหรือร้านต่างๆก็จะแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์เพื่อสร้างสีสันในย่านนี้อย่างมากมาย 

- ห้าแยกชิบูย่า  ซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านธุรกิจส าคัญของ

กรุงโตเกียวที่เต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เสื้อผ้าแบ

รนด์เนมและแฟช่ันจากทั่วทุกมุมโลก  ตลอดจนร้านอาหาร

ต่างๆมากมาย ย่านนี้เป็นย่านที่ได้ช่ือว่ามีความพลุกพล่านมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  โดยบางาช่วงเวลาจะมีคนข้ามถนนจาก

ทิศทางต่างๆพร้อมกันสูงสุดกว่า 3,000 คน 

- ตลาดปลาสึกิจิ เป็นตลาดปลาที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากมีการ

ซื้อขายสินค้าทะเลมากกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนภายนอกซึ่งเป็นร้านค้าปลีกและ

ร้านอาหารต้ังเรียงรายตลอดทางเป็นจ านวนมากและภายในจะ

เป็นตลาดประมูลปลาทูน่าที่มีช่ือเสียงและเจรจาธุรกิจ   ตลาด

แห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษต้ังแต่ช่วงเช้า เพราะมีทั้งนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยว

ต่างชาติวนเวียนมาเยียมเยียนอย่างไม่ขาดสาย นอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีผัก ผลไม้ ประจ า

ฤดูไว้คอยบริการทุกท่านอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบราคาการเดินทางเข้าในเมืองโตเกยีว 



  

               

 

 

เย็น        อิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของ
ประเทศญ่ีปุ่น 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า แบบ SET BOX  

จากนั้น เดินทางสู่ อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้ งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่

มากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันต้ังแต่เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 

สินค้าซักกะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะส าหรับ

ผู้ที่ต้องการซื้อของช้ินใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการเคาน์เตอร์

คืนภาษีที่ และมีบริการกล่องส าหรับแพ็คให้ฟรีด้วย  

14.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ603  

(ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง)  

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

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

วันที่ห้า อิออน มอลล ์• ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ     (เช้า/-/-) 

        

 

 



  

               

 

 

 

หมายเหตุ :  การให้บรกิารของรถบัสน าเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นนั้นสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยน

ตารางการท่องเที่ยวในรายการเดนิทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

วิธีปฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวัคซีน (ภาษาอังกฤษ , ภาษาญ่ีปุ่น) (วัคซีน 3 เข็มตามมาตรฐานญ่ีปุ่น ที ่

WHO รองรบั Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinopharm , Sinovac)  

หมายเหตุ : กรณีฉีดวัคซีนไม่ครบตามมาตรฐานญ่ีปุ่น ต้องย่ืนผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อน

เดินทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) กรณีฉีดวัคซีนไม่ครบตามมาตรฐานญ่ีปุ่น 

3. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ VISIT JAPAN 



  

               

 

 

ด าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ขั้นตอนทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซ่ึงใช้เวลาค่อนข้าง

นานพอสมควร 

อัตราค่าบรกิารรวม 

- ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai AirasiaX  (XJ)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เดี่ยว) 

- ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น

ได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 



  

               

 

 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

- ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK 24 ช่ัวโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ช่ัวโมง 

และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่ อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการ

เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้อง

มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ

ช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

• กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน 100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  



  

               

 

 

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วนัหยดุนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมัดจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าโดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทัง้หมดโดยไมม่ีเงื่อนไข

ใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

โรงแรมท่ีพัก 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• ส าหรับห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น และขนาดห้องเท่ากับห้องพัก

เดี่ยว (Single) ซึ่งมีขนาดเล็ก ขอแนะน าให้ท่านเลือกจองห้องพักเป็น 2 เตียง (Twin) เพื่อความสะดวกแก่ท่าน 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

กรณีจองทัวรว์ันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวรท์ั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 



  

               

 

 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมที่ระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเปน็การรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได ้

เงื่อนไขอื่น ๆ  

 

• ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่รายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เลื่อนวันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 



  

               

 

 

• กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจีุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 



  

               

 

 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน  

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารช ารุด เปียกน้า การขีดเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทกุคร้ัง หาก ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่เปน็สิ่งที่อยูเ่หนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่อง

แท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไข

ต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 

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


