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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

 

    

2 สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ ถนนนากามเิซะ 
ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้ 
 

   FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  
(ออนเซ็น) 

3 ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5-ทุง่ลาเวนเดอร ์โออชิปิารค์ 

เรยีนรูพ้ธิชีงชาแบบญีปุ่่ น-หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค 

ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกุ ุ

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
พกัหร ู4 ดาว 

4 อสิระทอ่งเทีย่วในกรุงโตเกยีว-หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์  
ฟร ี!! รถรบั-สง่จากโรงแรม-ดสินยีแ์ลนด ์

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
พกัหร ู4 ดาว 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่

สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนั

กอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี
                 โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้***อาบน า้แรเ่เชอ่อนเซ็น*** 

01.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ THAI LION 
AIR เทีย่วบนิที ่SL 300 

 

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จี าหนา่ย ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทาง
สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 
 

09.00 น.   ถงึเมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก (เวลา
ทีญ่ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูบฟุเฟตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น 
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น าท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ “วดัอาซากุสะ”    
วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สทิธิ์ และไดร้ับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เมตร ซึง่มักจะมี
ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของ
โคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้
ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววิหารที่
ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของที่
ระลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ให ้
ทกุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ

กรงุโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่

ขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก จากน ัน้น าเดนิทางสู่ น าท่าน

เดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิ

ต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชือ่เสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 

นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความ

อดุมสมบูรณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็น

หา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของ

จรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam 

Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติีไ้ดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารเซ็ตสไตลญ์ีปุ่่ น 
พกัทีโ่รงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่
ออนเซ็นธรรมชาต ิหากทา่นไดแ้ชน่ ้าแร่ผอ่นคลาย จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 
 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5-ทุ่งลาเวนเดอร  ์โออชิปิารค์-เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบ

ญีปุ่่ น-หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค-โตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภูเขาทีสู่งทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรมชาติ

อันงดงามที่ลงตัว ความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของ

ประเทศญีปุ่่ น น าท่านขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่

เอื้ออ านวย หรือ ทางขึ้นปิด)  ที่ เพื่อชม

ทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกท่านจะไดเ้ห็นถึง

ความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของ

ภูเขาไฟฟูจซิ ึง่เป็นภูเขาไฟทีย่ังดับไม่สนิท และ

สัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพ

ความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของที่

ร ะลึกซึ่ง เ ป็นสัญลักษณ์รูปภู เขาไฟฟูจิใน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย หลังจากนัน้ 
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น าท่านเดนิทางสู่ โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง 

ตัง้อยู่ทางเหนือรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากุจโิกะ ในวันที่

อากาศดสีามารถมองเห็นววิของภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่าง

ชัดเจน โดยตลอดปีสวนแห่งน้ีจะมีการปลูกดอกไม ้

หมุนเวียนกันไป ช่วงกลางเดอืนมถิุนายนจนถงึ

เดอืนกลางเดอืนกรกฎาคม จะเป็นชว่งทีม่กีารจดั

งาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่งเต็มไป

ดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ดอกลาเวนเดอร์จะส่งกลิ่น

หอมไปทั่วทัง้สวน 

(ขอสงวนสทิธิ ์กรณีทีด่อกไมร้ว่งโรยแลว้ ทางบรษิทัไมส่ามารถ

คาดคะเนได ้เนือ่งจากขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านได ้
เรยีนรูแ้ละสัมผัสวธิกีารชงชาแบบคนญีปุ่่ น และอสิระใหท้่านเลอืกซือ้
สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณดา้นหลังของรา้น 
ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิโกะ
และมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
(เมนูอาหารเซ็ตสไตลญ์ีปุ่่ น) 

จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู่  “หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งน ้าตาม

ธรรมชาตติัง้อยู่ในหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึ

อากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิโดย

ในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกว่ายสบาย

อารมณ์ อุณหภูมิในน ้ าเฉลี่ยอยู่ที่  10-12 องศาฯ 

นอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้ าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดื่ม

ตามอัธยาศัย และที่ส าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มู่บา้นน้ี

มีของขึน้ชือ่อย่าง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนม

ฮติทีห่มูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก จากนัน้น าทา่น

เดนิทางกลับสูเ่มอืงโตเกยีว น าทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิ

จุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล 

นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชั่นสส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่

วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
ที่พกัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว อยู่ใจกลางเมืองชิบะ มีท าเลอยู่หน้าสถานีรถไฟ 

Chibachuo Train Station บรเิวณโรงแรมมรีา้นสะดวกซือ้ รา้นชอ้ปป้ิง เช่น ไดโซะ 

มตัสโึมโตะ รา้นขายยา ใหท้า่นเลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกลิม้

รสอยา่งหลากหลาย เชน่ รา้นราเม็ง ขา้วหนา้เนือ้ ป้ิงยา่ง เป็นตน้  
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วนัที ่4 ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(รถรบั-สง่ ฟรไีมม่คีา่ใชจ้า่ย) หรอื อสิระชอ้ปป้ิง
เพลดิเพลนิในโตเกยีว  (ขึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

OPTION A: น าทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

รวมรถ รบั-สง่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ฟร ี!!!!!! 

 (กรณุาระบเุวลาในการเดนิทาง เนือ่งจากเป็นรถรบั-สง่ของทางโรงแรม ดงัน ัน้รถจะวิง่เป็นเวลา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ เด็กอาย ุ4-11 ปี 2,000 บาท 

อาย ุ12-17 ปี 2,400 บาท 18 ปีขึน้ไป ราคา 2,700 บาท 

[ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** 
เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครือ่งเลน่ในหลาย

รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ 

HAUNTED MANSION บา้นผีสงิ, ตื่นเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภัยในป่ากับ 

JUNGLE CRUISE, เที่ ย วบ า้นหมีพู ห์ต ะลุ ยอ วกาศไปกั บ  BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์ูนทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ 

มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอย่างจใุจและอกี

มากมายทีร่อท่านพสิูจน์ความมันสก์ันอย่างเต็มที ่ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานา

ชนดิอยา่งจใุจ 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 
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OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ขึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

   ส าหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจาก

มัคคุเทศกเ์พื่อความสะดวกในการเดนิทางหรือชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลวั์ยรุ่นญีปุ่่ น 

การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ

ส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

• ชบิูย่า ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอีกแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื่นตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัย

ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่

ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

• ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหว่างสถานี

อุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลาย

ชนดิทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ที่

ส่วนใหญ่จะมรีาคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด 

รา้นขนมและของกนิเลน่  

 

แนะน าวธิกีารเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที ่5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ  

10.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิTHAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL 301  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)   

                     ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ (แตม่จี าหนา่ยบนเครือ่ง) 
15.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

*********************** 
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โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 10,000 บาท 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 

คา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

01-05 ม.ิย. 63 18,999 7,900 13,999 

02-06 ม.ิย. 63 20,999 7,900 14,999 

03-07 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

04-08 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

05-09 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

06-10 ม.ิย. 63 20,999 7,900 14,999 

07-11 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

08-12 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามธรรมเนยีม  
(ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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09-13 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

10-14 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

11-15 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

12-16 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

13-17 ม.ิย. 63 20,999 7,900 14,999 

14-18 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

15-19 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

16-20 ม.ิย. 63 20,999 7,900 14,999 

17-21 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

18-22 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

19-23 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

20-24 ม.ิย. 63 20,999 7,900 14,999 

21-25 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

22-26 ม.ิย. 63 21,999 7,900 15,999 

23-27 ม.ิย. 63 20,999 7,900 14,999 

24-28 ม.ิย. 63 22,999 7,900 16,999 

25-29 ม.ิย. 63 22,999 7,900 16,999 

26-30 ม.ิย. 63 22,999 7,900 16,999 

27 ม.ิย.-01 ก.ค. 63 22,999 7,900 16,999 

28 ม.ิย.-02 ก.ค. 63 22,999 7,900 16,999 

29 ม.ิย.-03 ก.ค. 63 22,999 7,900 16,999 

01-05 ก.ค. 63 24,999 7,900 18,999 

02-06 ก.ค. 63 29,999 7,900 23,999 

03-07 ก.ค. 63 29,999 7,900 23,999 

04-08 ก.ค. 63 29,999 7,900 23,999 

05-09 ก.ค. 63 29,999 7,900 23,999 

08-12 ก.ค. 63 25,999 7,900 19,999 

09-13 ก.ค. 63 25,999 7,900 19,999 
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• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้
ต ่า 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง 
หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ 
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุก
คร ัง้ 
 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการ
บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์
หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ท ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 3-5 วนักอ่น
เดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  
 

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็
ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอน
ตวัออก ท าใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 
• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น

ช าระเงนิเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู ้เดนิทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้่ายทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย 
อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 

 

  

✓ คา่ต ัว๋เครือ่งบนิโดยสารช ัน้ประหยดั ไป-กลบั พรอ้มคณะ รวมคา่ภาษสีนามบนิ และคา่ธรรมเนยีม   
     เชือ้เพลงิ (ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่น 
     ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นของ   
    สายการบนิ 

✓ น า้หนกักระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ    
    และไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบัสง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น  
อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผูเ้ดนิทางมีความประสงคท์ี่จะทราบกรุณาตดิต่อ
พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ 
จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ข
จากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบว่าบรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน ประเทศ
ญีปุ่่ น : เนือ่งจากโรงแรมอยูใ่นตวัเมอืง ตดิแหลง่ชอ้ปป้ิง หอ้งอาจจะมขีนาดเล็ก จงึไมส่ามารถเสรมิเตยีง
ได ้ **ในกรณีทีท่า่นมผีูเ้ดนิทาง 3 ทา่น และจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัให้
ตามความเหมาะสมตอ่ไป กรณีตอ้งการพกัเดีย่วมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นละ 7,900 บาท ** 

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  
    (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

 

 

 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 
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   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
    คา่ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรบัชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น า้หนกักระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดอ้อกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
     คา่ทปิคนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาท ตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบ   
    ธรรมเนยีมของประเทศ) 
  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากไทย แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และ    
    คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมดัจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น ภายใน 2-3 วนั เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิช่นน ัน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตัทิ่านจะโดนยดึมดัจ าโดยทีท่่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได้ อนัเนือ่งมาจาก

บรษิทัฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้น ัน้แลว้ หากทา่น

ส ารองทีน่ ัง่นอ้ยกว่า 30 วนั ทางบรษิทัฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากท าการจองแลว้ กรุณา

เตรยีมเอกสารส าหรบัการเดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกต ัว๋หรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  

ใหแ้ก่พนกังานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางส่วนหรอืท ัง้หมด บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้  

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ทา่น ซึง่ท าใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษิทัฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3-5 วนั
ก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิท ัง้หมดใหท้่านหรอื
จดัหาทวัรอ์ ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรบัการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์น
สนามบนิน ัน้ ตอ้งมขี ัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้ทาง
สนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจอง 
และหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ ีน่ ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ ีม่โีรค
ประจ าตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งให้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็นประเทศ

ไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจ

คนเขา้เมอืงน ัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐัของประเทศน ัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษิทัฯ

และมคัคุเทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์ไม่มสีทิธิท์ ีจ่ะช่วยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะอ านาจการตดัสนิใจเป็นของ

เจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษิทัฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การ

ท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนงัสอืเดนิทาง

จะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้25 วนั กอ่นการเดนิทาง)  

กรณเีจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 

ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ ในกรณเีจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณ ี

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิ
มกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 
การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่
อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของ
ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หนึง่ หลงัจากได้
ส ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะ
ปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกั
ส าหรบัผูสู้บบหุรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่กั ท ัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้ 

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบั
เทา่น ัน้ 

 ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่
ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า
น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีน่กัทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนงัสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ขึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรบัและรบัทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ น ัน้แตกตา่งกนั ซึง่
ทางบรษิทัฯ จะพยายามจดัหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 3 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 

 เมือ่มกีารออกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัได ้อนัเนือ่งมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 หากทา่นไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทวัร ์ไมส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจาก
คา่บรกิารทีญ่ ีปุ่่ นเป็นแบบเหมาจา่ย 

 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็น
ตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตุผล
ใด  ๆก็ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 
 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว 
โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถ
อาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิ
ของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางใน
บางคร ัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 บรกิารน า้ดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั เร ิม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที ่3 ของการ
เดนิทาง การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนั
ละ 10 ช ัว่โมง ในวนัน ัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกบัทวัร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท า
วซี่าในการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบใน
สว่นน ัน้ๆ ซึง่หากวนัเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะ
ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะ

เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอื

เดนิทาง (พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มี

หนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่ม

หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก 

และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงัน ัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอื

เดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการ

กงสุลกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ 

ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง 

หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ต ัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ต ัว๋เครือ่งบนิแบบ

กรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและข ัน้ตอนของแต่

ละคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ท ัง้ส ิน้ 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


