
 

 

รหัสทัวร LFT1901585 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ เท่ียว ชอบเพลิน  5 วัน 3 คืน (XJ) 
วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ   ภูเขาไฟฟูจิ  สวนโอชิโนะฮักไค 
 

 



 

 

วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

 
21.00 น.  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ช้ัน 4 

ประตู 2 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) เจาหนาที่ของบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนําให
โหลดของที่ไมจําเปนลงใตทองเคร่ือง) 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 นาที 
และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

23.55 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ600 
** ไมมีอาหารบริการบนเคร่ือง **  
 
วันที่สอง  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ 

- โอไดบะ - โตเกียว ไดเวอร ซิต้ี - ออนเซ็น  

08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 
2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากนําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอย
แลว นําทานเดินทางสู วัดอาซากูซะ(Sensoji Temple)  เปนวัดพุทธในยานอาซากูซะ 
แขวงไทโต โตเกียว เปนวัดที่เกาแกและมีความสําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโตเกียว สถานที่
ด้ังเดิมถูกระเบิดเผาทําลายไปเกือบหมดในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ตัววัดปจจุบันถูก
สรางขึ้นใหมทั้งหมด แรกเร่ิมเคยเปนวัดในสายเท็นได ตอมาไดแยกเปนอิสระหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง บริเวณติดกับวัดเปนที่ต้ังของศาลเจาอาซากูซะ ซึ่งเปนศาลเจาใน
ศาสนาชินโต ทางเขาของวัด จะมีประตู คามินาริ หรือประตูอัสนี โดยบนคานจะมีแขวน
โคมไฟกระดาษขนาดใหญ จากน้ันนําทานมายัง ถนนนากามิเสะ (Nakamise) หรือที่
หลายๆคนรูจักกันวา “ถนนชอปปم�งนากามิเสะ” สามารถเดินจากวัดอาซากูซะได ทําใหคน
ที่มาไหวพระที่วัดตองแวะมาชอปปم�งที่ถนนแหงน้ีดวย จึงทําใหถนนเสนน้ีเปนถนนเสนที่



 

 

คึกคักเกือบตลอดเวลา ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร มีรานขาย
กินกับของท่ีระลึก ไมวาจะเปนชุดยูกาตะ, รมพับ, ขนมขบเค้ียวหลากหลายชนิด  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางไป โอไดบะ ยานเมืองใหมที่

เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ นําทานช
อปปم�งสินคาหลากหลายชนิดที่ หางไดเวอร
ซิต้ี ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลง
บันเทิงมากมายและใหทานถายรูปกับกันด้ัม
ตัวใหม RX-0 Unicorn ขนาดเทาของจริง
โดยสรางขึ้นมาตามอัตราสวน 1:1 

ค่ํา     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟตขาปู  
      สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก FUJI SAN GARDEN ระดับ 3  ดาว หรือเทียบเทา 

ในบริเวณใกลเคียง 
จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชออนเซ็น 
 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว - สวนโอชิโนะฮักไค – 
โตเกียว - ชินจูกุ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3776 เมตร ภูเขาไฟ
ที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลก ในเร่ืองความสวยงาม และเปนสัญลักษณหน่ึงของญี่ปุ�น 
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5 (หมายเหตุ : ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น กรณีที่
ไมสามารถขึ้นได เม่ืออากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะ
ของการเหมาจายเรียบรอยแลว) ประมาณจุดก่ึงกลางของเสนทางโยชิดะ โดยเสนทางโยชิ
ดะน้ันเปนที่รูกันวาเปนเสนทางหลักสําหรับการเดินทางไปยัง ศาลเจาโคมิตาเคะ อยูแถวๆ
บริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจ ิ 



 

 

 
 
นําทานเดินทางชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Earthquake Museum) ต้ังอยูที่เมือง
โกเบ ภายในจังหวัดเฮียวโงะนับวาเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินที่ นําเสนอเก่ียวกับการ
แผนดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในเมืองน้ี ภายในพิพิธภัณฑยังมีโรงละครที่ฉายภาพการทําลาย
ลางของแผนดินไหว และภาพยนตรสารคดีเกี่ยวกับขั้นตอนการกูภัย และหองเกมทีใช
เทคโนโลยีใหเราฝกป�องกันตัวจากภัยพิบัติ โดยจะเปนพิพิธภัณฑที่จะมีการจัดขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณสถานรําลึกถึงเหตุการณเม่ือวันที่ 17 มกราคม 1995 เปดขึ้นต้ังแตป ค.ศ.2002 
ใหความรูแกผูเขาชมเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหว วิธีการเตรียมตัวเม่ือเกิดแผนดินไหว 
เรียกไดวาเปนพิพิธภัณฑท่ีใหความรูเกี่ยวกับแผนดินไหวไดอยางดี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู สวนโอชิโนะฮักไค เปนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)ที่ต้ังอยูริมฝم�ง

ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศแจมใสจะเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
ไดเกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก จากน้ันนําทานไปสัมผัสประสบการณ พิธีชงแบบญี่ปุ�น ให
ทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาราคาถูกตาม
อัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางกลับกรุงโตเกียว  นําทานเดินทางสู ยานชินจูกุ แหลงช
อปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่น เทรนดและเปนยาน
ความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซื้อสินคามากมาย 



 

 

  ค่ํา     อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดับ 3  ดาว 
หรือเทียบเทา ในเมืองนาริตะ 
 

วันที่ส่ี อิสระทองเท่ียวเต็มวัน ชอปปم�ง หรือเลือกซ้ือทัวรดิสนียแลนด 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
มอบอิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกด
คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง   
** การเดินทางในวันอิสระ ไมมีไกดและรถบัสใหบริการ หากทานใดตองการเชารถ
หรือไกดสวนตัวสามารถแจงความประสงคกับเอเยนตที่ทานทําการจอง ** 

อาทิ  ถนนฮาราจุกุ และเมจิ จินกุ ตบทาย
ดวย ถนนชิบูยา แหลงชอปปم�งช่ือดังของ
กรุงโตเกียว มอบเวลาใหทานอิสระเลือกซื้อ
สินคามากมาย เชน สินคาอิเลคทรอนิคส 
กลองถายรูป นาฬิกาช่ือดัง CASIO SEIKO 
ร า น  BIG CAMERA ห รื อ  SAKURAYA 

เส้ือผา เคร่ืองใช ภายใตแบรนด Muji  กระเป�า หรือ รองเทาแฟช่ัน  เคร่ืองสําอางช่ือดัง
ของญี่ปุ�น SHISHEDO KANEBO SKII ฯลฯ 
สวนจิโดริงะฟูจิ(Chidori-ga-fuchi) เปนสวนที่ต้ังอยูระหวางทางระบายน้ํา 2 สาย 
อยูใกลกับพระราชวังอิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีช่ือเสียงมากเร่ืองการชม
ซากุระเพราะจะเห็นภาพตนซากุระมากมายของสวนเรียงรายไปตามทางน้ํา จึงเปนอีก
หน่ึงจุดชมซากุระสวนที่มีผูเขาชมมากที่สุดของโตเกียวโดยจะมีทางเดินเรียบทางระบาย
น้ําและตนซากุระยาวประมาณ 700 เมตร ทําใหเกิดเปนอุโมงคตนซากุระ และในชวง
กลางคืนของฤดูชมซากุระจะมีการเปดไฟสองตามตนซากุระดวย ทําใหสวยงามทั้ง
กลางวันและกลางคืน จนมีผูมาเยือนที่สวนแหงน้ีแตละปมากกวา 1 ลานคน  



 

 

เลือกซ้ือบัตรเขาสวนสนุกดิสนียแลนด 
(ไมรวมคาเดินทางและบัตรเขาสวน
สนุก) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการ
ของราชาการตูนญ่ีปุ�นซึ่งเปนดิสนียแลนด
แหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการถม
ทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท 

ใหทานสนุกสนานกับเคร่ืองเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดน
ตางๆ ใหทานเลนเคร่ืองเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบ
กลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean 
เขยาข วัญกับบ านผี สิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the 
Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนีย
แลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกก้ีเมาส มินน่ีเมาส 
พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด 
 
การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต
เน่ืองดวยจะตองเร่ิมต้ัง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 6.00 
- 9.00 น  
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะ 
คาต๋ัวจะอยูท่ีเที่ยวละ 2,470 เยน/ทาน กอนเดินทางกลับควรเช็ครถไฟเท่ียวสุดทาย  
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปนรถไฟ
ที่ราคาคอนขางสูง ต๋ัวรถไฟสามารถระบุที่น่ังบนรถไฟได โดยไมตองกลัววาขึ้นไปแลวเรา
จะไมมีที่น่ังเบาะสามารถหมุนเขาหากันไดมีอาหารขายบนรถไฟโดยคาต๋ัวรถไฟจะอยูที่
ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทาน กอนเดินทางกลับควรเช็คเวลารถไฟเท่ียวสุดทาย  



 

 

4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ี
จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดยจะใช
ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เท่ียว  
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยูท่ี
ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน) 

ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดับ 3  ดาว 
หรือเทียบเทา ในเมืองนาริตะ 
 

วันที่หา สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)              

     สมควรเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ 
09.15น.     ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 

เที่ยวบินที่ XJ 601 
** ไมมีอาหารบริการบนเคร่ือง **  

14.00 น.     เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 

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



 

 

อัตราคาบริการและเง่ือนไข 

โตเกียว เที่ยวฟน ช็อปเพลิน 5 วัน 3 คืน-XJ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพัก
หองละ2-3

ทาน 
 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 

 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 
 

ไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 

 

พัก
เด่ียว 

วันท่ี 19–23 มิ.ย. 62 15,990 15,990 15,990 12,990 4,900 
วันท่ี 26–30 มิ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 12,990 4,900 

วันท่ี 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 12,990 4,900 
วันท่ี 03-07 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 12,990 4,900 
วันท่ี 05-09 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 12,990 4,900 
วันท่ี 12-16 ก.ค. 62 15,990 15,990 15,990 12,990 4,900 
วันท่ี 19-23 ก.ค.62 14,990 14,990 14,990 12,990 4,900 

วันท่ี 24-28 ก.ค. 62 15,990 15,990 15,990 12,990 4,900 
วันท่ี 26-30 ก.ค. 62 15,990 15,990 15,990 12,990 4,900 

วันท่ี 31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 12,990 4,900 
วันท่ี 02-06 ส.ค. 62 18,990 18,990 18,990 12,990 4,900 
วันท่ี 09-13 ส.ค. 62 19,990 19,990 19,990 12,990 4,900 
วันท่ี 16-20 ส.ค. 62 18,990 18,990 18,990 12,990 4,900 
วันท่ี 21-25 ส.ค. 62 18,990 18,990 18,990 12,990 4,900 
วันท่ี 23-27 ส.ค. 62 18,990 18,990 18,990 12,990 4,900 

วันท่ี 28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 18,990 18,990 18,990 12,990 4,900 
วันท่ี 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 18,990 18,990 18,990 12,990 4,900 

วันท่ี 04-08 ก.ย. 62 18,990 18,990 18,990 12,990 4,900 
วันท่ี 06-10 ก.ย. 62 19,990 19,990 19,990 12,990 4,900 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอทาน 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

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

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
 
 
 

 

วันที 11-15 ก.ย. 62 19,990 19,990 19,990 12,990 4,900 
วันท่ี 13-17 ก.ย. 62 19,990 19,990 19,990 12,990 4,900 
วันท่ี 18-22 ก.ย. 62 19,990 19,990 19,990 12,990 4,900 
วันท่ี 20-24 ก.ย. 62 19,990 19,990 19,990 12,990 4,900 
วันท่ี 25-29 ก.ย. 62 19,990 19,990 19,990 12,990 4,900 

วันท่ี 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 19,990 19,990 19,990 12,990 4,900 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

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

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

สนามบินในวันเดินทาง) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ

หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
15,000 บาท 

2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 

3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 

 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะหัก

คาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 34 ทานรวมในคณะตามที่

กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-14 ทาน ตองเพิ่มเงิน
ทานละ 3,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มี
ผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 1,500 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 25-31 ทานตอง
เพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศญ่ีปุ�นระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมใน
กรณีตองทําเร่ืองย่ืนขอวีซา 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือ
เปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ให
สอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ 
จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา 
(Partner) 



 

 

6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเคร่ืองบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืน
เงินได 

9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมได
ทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
น้ันๆ 

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท
ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทางดวย
วัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคา
หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ ที่เขา
ขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เก่ียวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบ
ใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งส้ิน 

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี 



 

 

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง ๆ 
ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิด
ความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเท่ียวน้ี 

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
ตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือความ
ลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน 
การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความไม
พึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม 
วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว 
ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบ
ใดๆทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 



 

 

21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดย
ไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไข
ดังกลาวแลว 

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

23 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  

24. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีน้ําเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการ
ทองเท่ียวกับคณะทัวรหากทานถูกปฏิเสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 


