
 

 

 

รหัสทัวร LFT1901186 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ ลาเวนเดอร 4 วัน 3 คืน [XJ] 
 

วัดอาซากูซะ ภูเขาไฟฟูจ ิพิพิธภัณฑแผนดินไหว สวนโออิชิ สวนจิโดริงะฟูจ ิวัดนาริตะซัน  
อิออน นาริตะ มอลล 
เมนูพิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ีหน่ึง   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ – 

บุฟเฟ�ตขาปูยักษ อาบน้ําแร ออนเซ็น 
02.00 น.  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ช้ัน 3 

ประตู 2 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) เจาหนาท่ีของบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนําให
โหลดของที่ไมจําเปนลงใตทองเคร่ือง) 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบรกิารกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 นาที 
และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

05.05 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที่ XJ602 
** ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง **  
13.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 

ช.ม.กรุณาปรับนาฬของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากนํา
ทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว นํา
ทานเดินทางสู วัดอาซากูซะ(Sensoji Temple)  เปนวัดพุทธในยานอาซากูซะ แขวง
ไทโต โตเกียว เปนวัดท่ีเกาแกและมีความสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในโตเกียว สถานท่ี
ด้ังเดิมถูกระเบิดเผาทําลายไปเกือบหมดในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตัววัดปจจุบันถูก
สรางขึ้นใหมท้ังหมด แรกเร่ิมเคยเปนวัดในสายเท็นได ตอมาไดแยกเปนอิสระหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง บริเวณติดกับวัดเปนท่ีต้ังของศาลเจาอาซากูซะ ซึ่งเปนศาลเจา

ในศาสนาชินโต ทางเขาของวัด จะมีประตู คามินาริ หรือประตูอัสนี โดยบนคานจะมี
แขวน โคม ไฟกระดาษขนาด ใหญ  จาก น้ั น นํ าท านมายั ง  ถนนนากามิ เสะ 



 

 

(Nakamise) หรือท่ีหลายๆคนรูจักกันวา “ถนนชอปปم�งนากามิเสะ” สามารถเดินจาก
วัดอาซากูซะได ทําใหคนท่ีมาไหวพระท่ีวัดตองแวะมาชอปปم�งท่ีถนนแหงน้ีดวย จึงทํา
ใหถนนเสนน้ีเปนถนนเสนท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลา ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสาย
ประมาณ 200 เมตร มีรานขายกินกับของท่ีระลึก ไมวาจะเปนชุดยูกาตะ, รมพับ, 
ขนมขบเค้ียวหลากหลายชนิดสมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก 

ค่ํา     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ 
บุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 

 ท่ีพัก FUJI SAN GARDEN หรือระดับเทียบเทา 
จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชออนเซ็น 
ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมีความเช่ือวาหากไดแช
น้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สวยงาม และชวยใหระบบ
การหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันท่ีสอง ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันท่ี 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – ทุงดอกลาเวนเดอร สวน Oishi - 

โตเกียว - ชอปปم�งชินจกูุ - นาริตะ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3776 เมตร ภูเขา
ไฟที่มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลก ในเร่ืองความสวยงาม และเปนสัญลักษณหน่ึงของ
ญี่ปุ�น นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันท่ี 5 (หมายเหตุ : ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม
ขึ้น กรณีท่ีไมสามารถขึ้นได เม่ืออากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจาย
ท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว) ประมาณจุดกึ่งกลางของเสนทาง
โยชิดะ โดยเสนทางโยชิดะน้ันเปนท่ีรูกันวาเปนเสนทางหลักสําหรับการเดินทางไปยัง 
ศาลเจาโคมิตาเคะ อยูแถวๆบริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจิ นําทานเดินทางชม พิพิธภัณฑ
แผนดินไหว (Earthquake Museum) ต้ังอยูท่ีเมืองโกเบ ภายในจังหวัดเฮียวโงะ
นับวาเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นท่ีนําเสนอเกี่ยวกับการแผนดินไหวท่ีเคยเกิดขึ้นในเมืองน้ี 



 

 

ภายในพิพิธภัณฑยังมีโรงละครท่ีฉายภาพการทําลายลางของแผนดินไหว และ
ภาพยนตรสารคดีเกี่ยวกับขั้นตอนการกูภัย และหองเกมทีใชเทคโนโลยีใหเราฝก
ป�องกันตัวจากภัยพิบัติ โดยจะเปนพิพิธภัณฑท่ีจะมีการจัดขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณสถาน
รําลึกถึงเหตุการณเมื่อวันท่ี 17 มกราคม 1995 เปดขึ้นต้ังแตป ค.ศ.2002 ใหความรู
แกผูเขาชมเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหว วิธีการเตรียมตัวเม่ือเกิดแผนดินไหว เรียกได
วาเปนพิพิธภัณฑท่ีใหความรูเกี่ยวกับแผนดินไหวไดอยางดี 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสู สวนโออิชิ (Oishi Park) จุด
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยท่ีสุดอีกแหงหน่ึง ต้ังอยู
ทางเหนือริมฝم�งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันท่ี
อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิได
อยางชัดเจน สวนสวยท่ีเต็มไปดวยดอกลาเวน
เดอร มีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิและทองน้ําสีน้ําเงินของทะเลสาบคาวากุจิโกะ เปน
บรรยากาศท่ีใครท่ีไดเห็นตางก็ประทับใจ (การบานของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
เปนสําคัญ ในกรณีท่ีทุงลาเวนเดอรยังไมบานหรือบานจนหมดแลว ขอสงวนสิทธ์ิ
ปรับเปลี่ยนรายการทองเท่ียวอ่ืนแทน) จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู กรุงโตเกียว นํา
ทานสู ชินจูกุ (Shinjuku) แหลงชอปปم�งช่ือดังของกรุงโตเกียว มอบเวลาใหทานอิสระ
เลือกซื้อสินคามากมาย เชน สินคาอิเลคทรอนิคส กลองถายรูป นาฬิกาช่ือดัง CASIO 
SEIKO ราน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA เส้ือผา เคร่ืองใช ภายใตแบรนด 
Muji  กระเป�า หรือ รองเทาแฟช่ัน  เคร่ืองสําอางช่ือดังของญี่ ปุ�น SHISHEDO 
KANEBO SKII ฯลฯ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดับ 3  ดาว 
หรือเทียบเทา ในเมืองนาริตะ 
 
 



 

 

วันท่ีสาม อิสระทองเท่ียวเต็มวัน ชอปปم�ง หรือเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนด 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

มอบอิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมี
ไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง   
** การเดินทางในวันอิสระ ไมมีไกดและรถบัสใหบริการ หากทานใดตองการเชารถ
หรือไกดสวนตัวสามารถแจงความประสงคกับเอเยนตที่ทานทําการจอง ** 

อาทิ  ถนนฮาราจุกุ และเมจิ จินกุ ตบทาย
ดวย ถนนชิบูยา แหลงชอปปم� งช่ือดังของ
กรุงโตเกียว มอบเวลาใหทานอิสระเลือกซื้อ
สินคามากมาย เชน สินคาอิเลคทรอนิคส 
กลองถายรูป นาฬิกาช่ือดัง CASIO SEIKO 

ราน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA เส้ือผา เคร่ืองใช ภายใตแบรนด Muji  
กระเป�า หรือ รองเทาแฟช่ัน  เคร่ืองสําอางช่ือดังของญี่ปุ�น SHISHEDO KANEBO 
SKII ฯลฯสวนจิโดริงะฟูจิ(Chidori-ga-fuchi) เปนสวนท่ีต้ังอยูระหวางทางระบาย
น้ํา 2 สาย อยูใกลกับพระราชวังอิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีช่ือเสียงมาก
เร่ืองการชมซากุระเพราะจะเห็นภาพตนซากุระมากมายของสวนเรียงรายไปตามทาง
น้ํา จึงเปนอีกหน่ึงจุดชมซากุระสวนท่ีมีผูเขาชมมากท่ีสุดของโตเกียวโดยจะมีทางเดิน
เรียบทางระบายน้ําและตนซากุระยาวประมาณ 700 เมตร ทําใหเกิดเปนอุโมงคตน
ซากุระ และในชวงกลางคืนของฤดูชมซากุระจะมีการเปดไฟสองตามตนซากุระดวย 
ทําใหสวยงามท้ังกลางวันและกลางคืน จนมีผูมาเยือนท่ีสวนแหงน้ีแตละปมากกวา 1 
ลานคน  
เลือกซื้อบัตรเขาสวนสนุกดิสนียแลนด (ไมรวมคาเดินทางและบัตรเขาสวนสนุก ทาน
ละประมาณ 3,000.- บาท) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึ่ง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกท่ีสรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เคร่ืองเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลน



 

 

เคร่ืองเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา
ริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับ
บานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบ
เล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทานได
สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกท้ังยังจะ
ไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือน
การตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซ้ือของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด 
การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม 
แตเน่ืองดวยจะตองเร่ิมต้ัง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 
6.00 - 9.00 น  
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอู
เอะโนะ คาต๋ัวจะอยูท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ทาน กอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียว
สุดทายวาหมดตอนกี่โมง   
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟท่ีราคาคอนขางสูง ต๋ัวรถไฟสามารถระบุที่น่ังบนรถไฟได โดยไมตองกลัววาขึ้นไป
แลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมุนเขาหากันไดมีอาหารขายบนรถไฟโดยคาต๋ัว
รถไฟจะอยูท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทาน กอนเดินทางกลับควรเช็คเวลารถไฟ
เท่ียวสุดทาย  
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถ
บัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเท่ียวโดย
จะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เท่ียว  
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยู
ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน) 
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย 



 

 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดับ 3  ดาว 
หรือเทียบเทา ในเมืองนาริตะ 
 

วันท่ีส่ี วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - อิออน นาริตะ มอลล – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอน
เมือง)              

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นํา
ท
า
น
เ
ดิ
น
ทางสู วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เปนวัดประจําเมือง
นาริตะ ตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ มีประวัติวากอตั้งในป 940 ซึ่งรวมๆ
แลวถือวาอยูมายาวนานเกินพันป แนนอนวาตัวอาคารไมใชของด้ังเดิมจากพันปกอน 
ตัวอาคารแมจะถูกบูรณะและสรางใหมมาหลายคร้ังแลวแตก็สวยงามมากๆและไดรับ
การบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�น   นําทานเดินทางสู อิออน นาริ
ตะ มอลล (Aeon Narita Mall) เปนหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงใน
รูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคา
แฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเส้ือผาแฟช่ัน
มากมาย เช น  MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 
arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคา
สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหาร
หลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร เปดใหบริการ 



 

 

11.30น.     สมควรเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ 
14.25น.     ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 

เท่ียวบินที่ XJ 603 
** ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง **  

19.05น.     เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 

************************************************* 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพัก
หองละ2-3

ทาน 
 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 

 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 
 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

 
พักเด่ียว 

เดือน มิถุนายน 62 
06-09 มิ.ย. 62 15,990 15,990 15,990 10,990 5,900 
07-10 มิ.ย. 62 16,990 16,990 16,990 11,990 5,900 
08-11 มิ.ย. 62 17,990 17,990 17,990 12,990 5,900 
13-16 มิ.ย. 62 15,990 15,990 15,990 10,990 5,900 
14-17 มิ.ย. 62 16,990 16,990 16,990 11,990 5,900 
15-18 มิ.ย. 62 17,990 17,990 17,990 12,990 5,900 

20-23 มิ.ย. 62 15,990 15,990 15,990 10,990 5,900 
21-24 มิ.ย. 62 16,990 16,990 16,990 11,990 5,900 
22-25 มิ.ย. 62 17,990 17,990 17,990 12,990 5,900 
23-26 มิ.ย. 62 16,990 16,990 16,990 11,990 5,900 
27-30 มิ.ย. 62 15,990 15,990 15,990 10,990 5,900 

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62 16,990 16,990 16,990 11,990 5,900 



 

 

 
 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอมคณะ 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 ก.ก.ตอทาน และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 

ก.ก. 
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 
บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับ

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

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62 17,990 17,990 17,990 12,990 5,900 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
 คาทิปไกดและคนขับรถ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ี

สนามบินในวันเดินทาง) 
 

เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซหรือ
อีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 15,000 
บาท 
2.คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ันบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตาม
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือ
วาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหัก
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 



 

 

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 34 ทานรวมในคณะ
ตามท่ีกําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10-14 ทาน ตอง
เพ่ิมเงินทานละ 4,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท, 
กรณีท่ีมีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 2,500 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 25-31 
ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท 
2.ในกรณีท่ีทางประเทศญี่ปุ�นระงบัการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจายเพ่ิมเติม
ในกรณีตองทําเร่ืองยื่นขอวีซา 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม 
ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทาง
บริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปน
สําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner) 
6.อัตราคาบริการคิดคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจบัุน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวนัท่ีคณะจะเดินทาง 



 

 

7.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนํามาขอ
คืนเงินได 
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบรษิัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทาน
ไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บรษิัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
น้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสง
สินคาหนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ 
ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทัฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตอง
รับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งส้ิน 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบรษิัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบคนืเงินท้ังหมดทุกกรณี 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง 
ๆ ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หาก
เกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเท่ียวน้ี 



 

 

15.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมี
สาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเปน
ตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกบัผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ี
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความ
ไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ีเกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ 
วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบ
ใดๆท้ังสิ้น 
21.กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดย
ไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไข
ดังกลาวแลว 
22.ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมเติม ในกรณีที่ผูเดินทาง เปนชาวตางชาติ, 
พระสงฆ หรือนักบวช จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 2,000 บาทตอทาน 



 

 

23 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  
24. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีน้ําเงินและสีแดง) เดินทางเพ่ือ
การทองเท่ียวกับคณะทัวรหากทานถูกปฏิเสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 


