รหัสทัวร LFT1901186
ทัวรญี่ปุน โตเกียว ฟูจิ ลาเวนเดอร 4 วัน 3 คืน [XJ]
วัดอาซากูซะ ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑแผนดินไหว สวนโออิชิ สวนจิโดริงะฟูจิ วัดนาริตะซัน
อิออน นาริตะ มอลล
เมนูพิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ –
02.00 น.

บุฟเฟตขาปูยักษ อาบนํ้าแร ออนเซ็น

คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3

ประตู 2 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) เจาหนาที่ของบริษัทฯ

คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนําให
โหลดของที่ไมจําเปนลงใตทองเครื่อง)

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที
05.05 น.

และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที

บินลัดฟาสูประเทศญี่ปน
ุ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ602

** ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง **
13.10 น.

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2

ช.ม.กรุณาปรับนาฬของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากนํา
ทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว นํา
ทานเดินทางสู วัดอาซากูซะ(Sensoji Temple) เปนวัดพุทธในยานอาซากูซะ แขวง

ไทโต โตเกี ย ว เป น วั ด ที่ เก าแก และมี ค วามสํ าคั ญ ที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ในโตเกี ย ว สถานที่

ดั้งเดิมถูกระเบิดเผาทําลายไปเกือบหมดในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัววัดปจจุบันถูก

สร างขึ้น ใหม ทั้งหมด แรกเริ่มเคยเป น วั ด ในสายเท็ น ได ต อมาได แยกเป น อิ สระหลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง บริเวณติดกับวัดเปนที่ตั้งของศาลเจาอาซากูซะ ซึ่งเปนศาลเจา

ในศาสนาชินโต ทางเขาของวัด จะมีประตู คามินาริ หรือประตูอัสนี โดยบนคานจะมี

แ ข ว น โค ม ไฟ ก ร ะ ด า ษ ข น า ด ให ญ จ า ก นั้ น นํ า ท า น ม า ยั ง ถ น น น า ก า มิ เส ะ

(Nakamise) หรือที่หลายๆคนรูจักกันวา “ถนนชอปปﻤงนากามิเสะ” สามารถเดินจาก

วัดอาซากูซะได ทําใหคนที่มาไหวพระที่วัดตองแวะมาชอปปﻤงที่ถนนแหงนี้ดวย จึงทํา
ใหถนนเสนนี้เปนถนนเสนที่คึกคักเกือบตลอดเวลา ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสาย
ประมาณ 200 เมตร มี ร านขายกิ น กั บ ของที่ ระลึก ไม วาจะเป น ชุ ด ยู ก าตะ, รมพั บ ,
คํ่า

ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิดสมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก
รั บ ประทานอาหารเย็ น ณ ภั ต ตาคาร เมนู พิ เศษ

บุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น

ที่พัก FUJI SAN GARDEN หรือระดับเทียบเทา

จากนั้ น อิสระใหทานไดผอนคลายกั บการแชออนเซ็น

ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุนมีความเชื่อวาหากไดแช

นํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สวยงาม และชวยใหระบบ
การหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่สอง
เชา

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – ทุงดอกลาเวนเดอร สวน Oishi -

โตเกียว - ชอปปง ﻤชินจูกุ - นาริตะ

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3776 เมตร ภูเขา

ไฟที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลก ในเรื่องความสวยงาม และเปนสัญลักษณหนึ่งของ

ญี่ปุน นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (หมายเหตุ : ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม

ขึ้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นได เมื่ออากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจาย

ทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว) ประมาณจุดกึ่งกลางของเสนทาง
โยชิดะ โดยเสนทางโยชิดะนั้นเปนที่รูกันวาเปนเสนทางหลักสําหรับการเดินทางไปยัง
ศาลเจาโคมิตาเคะ อยูแถวๆบริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจิ นําทานเดินทางชม พิพิธภัณฑ

แผน ดิ น ไหว (Earthquake Museum) ตั้ งอยู ที่ เมื อ งโกเบ ภายในจั ง หวั ด เฮี ย วโงะ
นับวาเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นที่นําเสนอเกี่ยวกับการแผนดินไหวที่เคยเกิ ดขึ้นในเมืองนี้

ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ยั ง มี โ รงละครที่ ฉ ายภาพการทํ า ลายล า งของแผ น ดิ น ไหว และ
ภาพยนตร ส ารคดี เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการกู ภั ย และห อ งเกมที ใ ช เทคโนโลยี ใ ห เราฝ ก

ปองกันตัวจากภัยพิบัติ โดยจะเปนพิพิธภัณฑที่จะมีการจัดขึ้นเพื่อเปนอนุสรณสถาน
รําลึกถึงเหตุการณเมื่อวันที่ 17 มกราคม 1995 เปดขึ้นตั้งแตป ค.ศ.2002 ใหความรู
แกผูเขาชมเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหว วิธีการเตรียมตัวเมื่อเกิดแผนดินไหว เรียกได
เที่ยง
บาย

วาเปนพิพิธภัณฑที่ใหความรูเกี่ยวกับแผนดินไหวไดอยางดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นํ าท านเดิ น ทางสู สวนโออิ ชิ (Oishi Park) จุ ด
ชมวิ ว ภูเขาไฟฟู จิ ที่ สวยที่ สุ ด อี ก แห งหนึ่ ง ตั้ งอยู
ทางเหนื อ ริ ม ฝ ﻤง ทะเลสาบคาวากุ จิ โกะ ในวั น ที่
อากาศดี ส ามารมองเห็ น วิ ว ของภู เขาไฟฟู จิ ไ ด

อย างชั ด เจน สวนสวยที่ เต็ ม ไปด ว ยดอกลาเวน

เดอร มี ฉ ากหลังเป น ภูเขาไฟฟู จิ และท องนํ้าสี นํ้ าเงิน ของทะเลสาบคาวากุ จิโกะ เป น
บรรยากาศที่ใครที่ไดเห็นตางก็ประทับใจ (การบานของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
เป น สํ าคั ญ ในกรณี ที่ ทุ ง ลาเวนเดอร ยั ง ไม บ านหรื อ บานจนหมดแล ว ขอสงวนสิ ท ธิ์

ปรับเปลี่ยนรายการทองเที่ยวอื่นแทน) จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู กรุงโตเกียว นํา
ทานสู ชินจูกุ (Shinjuku) แหลงชอปปﻤงชื่อดังของกรุงโตเกียว มอบเวลาใหทานอิสระ

เลือกซื้อสินคามากมาย เชน สินคาอิเลคทรอนิคส กลองถายรูป นาฬิกาชื่อดัง CASIO
SEIKO ราน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA เสื้อผา เครื่องใช ภายใต แบรนด

Muji กระเป า หรื อ รองเท า แฟชั่ น เครื่ อ งสํ า อางชื่ อ ดั ง ของญี่ ปุ น SHISHEDO
KANEBO SKII ฯลฯ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

สมควรแก เวลานํ าท านเขาที่ พั ก TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดั บ 3 ดาว

หรือเทียบเทา ในเมืองนาริตะ

วันที่สาม
เชา

อิสระทองเที่ยวเต็มวัน ชอปปﻤง หรือเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนด
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มอบอิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปﻤง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมี
ไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง

** การเดินทางในวันอิสระ ไมมีไกด และรถบั สใหบริการ หากท านใดตองการเชารถ
หรือไกดสวนตัวสามารถแจงความประสงคกับเอเยนตที่ทานทําการจอง **

อาทิ ถนนฮาราจุ กุ และเมจิ จิ น กุ ตบท า ย
ด ว ย ถนนชิ บู ย า แหล ง ช อ ปป ﻤง ชื่ อ ดั ง ของ

กรุงโตเกี ยว มอบเวลาใหทานอิ สระเลือกซื้อ
สิ น ค า มากมาย เช น สิ น ค า อิ เลคทรอนิ ค ส

กลองถายรูป นาฬิกาชื่อดัง CASIO SEIKO

ร า น BIG CAMERA หรื อ SAKURAYA เสื้ อ ผ า เครื่ อ งใช ภายใต แ บรนด Muji

กระเปา หรือ รองเทาแฟชั่น เครื่องสําอางชื่อดังของญี่ปุน SHISHEDO KANEBO
SKII ฯลฯสวนจิโดริงะฟู จิ(Chidori-ga-fuchi) เปนสวนที่ตั้งอยูระหวางทางระบาย

นํ้า 2 สาย อยูใกลกับพระราชวังอิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีชื่อเสียงมาก

เรื่องการชมซากุระเพราะจะเห็นภาพตนซากุระมากมายของสวนเรียงรายไปตามทาง

นํ้า จึงเปนอีกหนึ่งจุดชมซากุระสวนที่มีผูเขาชมมากที่สุดของโตเกียวโดยจะมีทางเดิน

เรียบทางระบายนํ้าและตนซากุระยาวประมาณ 700 เมตร ทําใหเกิ ดเปนอุโมงคตน
ซากุระ และในชวงกลางคืนของฤดูชมซากุระจะมีการเปดไฟสองตามตน ซากุระดวย
ทําใหสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน จนมีผูมาเยือนที่สวนแหงนี้แตละปมากกวา 1
ลานคน

เลือกซื้อบัตรเขาสวนสนุกดิสนียแลนด (ไมรวมคาเดินทางและบัตรเขาสวนสนุก ทาน
ละประมาณ 3,000.- บาท) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุนซึ่ง

เป น ดิ สนี ย แลนด แห งแรกที่ สรางนอกประเทศสหรัฐ อเมริ ก า โดยสรางขึ้น ในป พ.ศ.
2526 จากการถมทะเลและใช ทุน สรางกว า 600 ลานบาท ให ทานสนุ ก สนานกั บ

เครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลน

เครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา
ริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับ
บานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบ
เล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทานได

สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะ
ไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินนี่เมาส พรอมผองเพื่อน
การตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด
การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว

1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริ การฟรีของทางโรงแรม
แตเนื่องดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเนื่องจากในตอนเชาระหวาง
6.00 - 9.00 น

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป น รถไฟที่ วิ่ ง จากสนามบิ น นาริ ต ะไปสถาณี อู

เอะโนะ ค า ตั๋ ว จะอยู ที่ เที่ ย วละ 2,470 เยน/ท า น ก อ นเดิ น ทางกลั บ ควรเช็ ค เที่ ย ว
สุดทายวาหมดตอนกี่โมง

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปน รถไฟเขาเมื องจากคาย JR ถื อวาเป น
รถไฟที่ราคาคอนขางสูง ตั๋วรถไฟสามารถระบุที่นั่งบนรถไฟได โดยไมตองกลัววาขึ้นไป
แลว เราจะไม มี ที่ นั่ งเบาะสามารถหมุ น เขาหากั น ได มี อาหารขายบนรถไฟโดยค าตั๋ ว

รถไฟจะอยู ที่ราคาเที่ ย วละ 3,190 เยน/ท าน ก อนเดิ น ทางกลั บ ควรเช็ ค เวลารถไฟ
เที่ยวสุดทาย

4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถ

บัสนี้จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดย
จะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว

5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่นี้คาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะอยู
ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไมรวมคาทางดวน)
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย

สมควรแก เวลานํ าท านเขาที่ พั ก TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดั บ 3 ดาว
หรือเทียบเทา ในเมืองนาริตะ

วันที่สี่
เชา

วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - อิออน นาริตะ มอลล – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอน

เมือง)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํา
ท
า

น
เ

ดิ

น

ทางสู วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เปนวัดประจําเมือง

นาริต ะ ตั้ งอยูบ นเนิน เขาใจกลางเมื องนาริต ะ มีป ระวัติวากอตั้งในป 940 ซึ่งรวมๆ
แลวถือวาอยูมายาวนานเกิ นพันป แนนอนวาตัวอาคารไมใชของดั้งเดิมจากพันปกอน

ตัวอาคารแมจะถูกบูรณะและสรางใหมมาหลายครั้งแลวแตก็สวยงามมากๆและไดรับ

การบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน นําทานเดินทางสู อิออน นาริ

ตะ มอลล (Aeon Narita Mall) เป น ห า งสรรพสิ น ค า ที่ นิ ย มในหมู นั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวต า งชาติ เนื่ อ งจากตั้ ง อยู ใ กล กั บ สนามบิ น นานาชาติ น าริ ต ะ ภายในตกแต ง ใน

รูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคา
แฟชั่ น อาหารสดใหม และอุ ป กรณ ภ ายในบ า น นอกจากนี้ ยั ง มี ร า นเสื้ อ ผ า แฟชั่ น
ม าก ม าย เช น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games

arcade และซุป เปอรมารเกตขนาดใหญ เป น ตน ซึ่งบางรานไม ตองเสียภาษี สิน ค า
สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหาร
หลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร เปดใหบริการ

11.30น.

14.25น.

19.05น.

ประทับใจ

สมควรเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ

ออกเดิ น ทางบิ น ลั ด ฟ ากลั บ สู ป ระเทศไทย โดยสายการบิ น แอร เอเชี ย เอ็ ก ซ (XJ)

เที่ยวบินที่ XJ 603

** ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง **

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น นานาชาติ ด อนเมื อง ประเทศไทย โดยสวั สดิ ภาพพร อมความ

อัตราคาบริการ

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

ผูใหญพัก

กําหนดการเดินทาง

หองละ2-3
ทาน

เด็กอายุไมเกิน

12ปเสริมเตียง

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม
เตียง

ไมรวมตั๋ว

เครื่องบิน พักเดี่ยว

เดือน มิถุนายน 62
06-09 มิ.ย. 62 15,990

15,990

15,990

10,990

5,900

17,990

12,990

5,900

07-10 มิ.ย. 62 16,990

16,990

16,990

13-16 มิ.ย. 62 15,990

15,990

15,990

10,990

17,990

12,990

5,900

11,990

5,900

08-11 มิ.ย. 62 17,990

17,990

14-17 มิ.ย. 62 16,990

16,990

16,990

20-23 มิ.ย. 62 15,990

15,990

15,990

15-18 มิ.ย. 62 17,990

17,990

21-24 มิ.ย. 62 16,990

16,990

16,990

23-26 มิ.ย. 62 16,990

16,990

16,990

22-25 มิ.ย. 62 17,990

27-30 มิ.ย. 62 15,990

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62 16,990

17,990
15,990

16,990

11,990

11,990

10,990

5,900

5,900

5,900

5,900

17,990

12,990

5,900

15,990

10,990

5,900

16,990

11,990
11,990

5,900

5,900

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62 17,990

17,990

17,990

12,990

5,900

อัตราคาบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่ม
เงินพักหองเดี่ยว)

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ

 คาระวางนํ้าหนักกระเปาไมเกิน 20 ก.ก.ตอทาน และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7
ก.ก.

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ

 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

 คาประกันชีวต
ิ กรณีอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000

บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
อัตราคาบริการไมรวม

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับ

เขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทางในการ
จัดทําเอง)

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,
คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล,
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

 คาปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก.

 คาทิปไกดและคนขับรถ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่
สนามบินในวันเดินทาง)

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง

1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรือ
อีเมลลรายชื่อและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พรอมชําระมัดจําทานละ 15,000
บาท

2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนนั้นบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือ
วาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แลว
เงื่อนไขการยกเลิก

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะหัก

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน

4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
เงื่อนไขการใหบริการ

1.โปรแกรมทัวรนี้จะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 34 ทานรวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทานั้น หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-14 ทาน ตอง

เพิ่มเงินทานละ 4,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 3,000 บาท,
กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 2,500 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 25-31
ทานตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท

2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุนระงับการอนุมัตวิ ีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายเพิ่มเติม
ในกรณีตองทําเรื่องยื่นขอวีซา

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทานั้น อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม
ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปน
สําคัญ

5.รายการทัวรนี้เปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner)

6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวน
ั ที่คณะจะเดินทาง

7.ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋ เครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอ
คืนเงินได

9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา

เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ

ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
นั้นๆ

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทาง

ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสง
สินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อื่น ๆ
ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษท
ั ฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตอง
รับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง

ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูน
 อกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง
ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หาก
เกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวนี้

15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง

ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว

ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง

16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมี
สาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาที่เปน
ตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกบ
ั ผูเดินทาง

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ

ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่

อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม
เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความ
ไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ
วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค

ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูก

ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้น

21.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลา

บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดย
ไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไข
ดังกลาวแลว

22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูเดินทาง เปนชาวตางชาติ,
พระสงฆ หรือนักบวช จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 2,000 บาทตอทาน

23 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

24. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีนํ้าเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อ
การทองเที่ยวกับคณะทัวรหากทานถูกปฏิเสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

