
 

 

รหัสทัวร LFT1901726 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ 4 วัน 3 คืน [XJ] 
วัดอาซากุสะ|ถนนากามิเสะ|ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5|พิพิธภัณฑแผนดินไหว|หมูบานโอชิ
โนะฮักไค|พิธีชงแบบญี่ปุ�น|ยานชินจูกุ|วัดนาริตะซัน ชินโชจิ|อิออน นาริตะ มอลล 

 
 



 

 

วันที่หนึ่ง   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ 
 – ถนนากามิเสะ 

02.00 น.  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ชน ั3 
ประต ู2 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) เจาหนาที่ของบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนําให
โหลดของที่ไมจําเปนลงใตทองเคร่ือง) 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 นาที 
และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

04.55 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ 
XJ602 ** ไมมีอาหารบริการบนเคร่ือง **  

 
13.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากนําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�า
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู วัดอาซากูซะ(Sensoji Temple)  เปนวัดพุทธใน
ยานอาซากูซะ แขวงไทโต โตเกียว เปนวัดที่เกาแกและมีความสําคัญที่สุดแหงหน่ึงใน
โตเกียว สถานที่ด้ังเดิมถูกระเบิดเผาทําลายไปเกือบหมดในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 
ตัววัดปจจุบันถูกสรางขึ้นใหมทั้งหมด แรกเร่ิมเคยเปนวัดในสายเท็นได ตอมาไดแยก
เปนอิสระหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง บริเวณติดกับวัดเปนที่ต้ังของศาลเจาอาซากูซะ 
ซึ่งเปนศาลเจาในศาสนาชินโต ทางเขาของวัด จะมีประตู คามินาริ หรือประตูอัสนี 



 

 

โดยบนคานจะมีแขวนโคมไฟกระดาษขนาดใหญ จากน้ันนําทานมายัง ถนนนากามิ
เสะ (Nakamise) หรือที่หลายๆคนรูจักกันวา “ถนนชอปปم�งนากามิเสะ” สามารถ
เดินจากวัดอาซากูซะได ทําใหคนที่มาไหวพระที่วัดตองแวะมาชอปปم�งท่ีถนนแหงน้ีดวย 
จึงทําใหถนนเสนน้ีเปนถนนเสนที่คึกคักเกือบตลอดเวลา ตัวถนนจะมีความยาวตลอด
สายประมาณ 200 เมตร มีรานขายกินกับของที่ระลึก ไมวาจะเปนชุดยูกาตะ, รมพับ, 
ขนมขบเค้ียวหลากหลายชนิด จากน้ันนําทานเดินทางสูจังหวัดยามานาชิ 

ค่ํา     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟตขาปู  
      สมควรแก เวลานําทานเขาที่พัก FUJI SAN GARDEN ระดับ 3  ดาว หรือ

เทียบเทา ในยามานากาโกะมูระ 
จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชออนเซ็น ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาว
ญ่ีปุ�นมีความเช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลง
ปลั่ง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจ ิ – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว  
–  หมูบานโอชิโนะฮักไค – พิธีชงแบบญ่ีปุ�น  – ยานชินจูกุ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3776 เมตร ภูเขา
ไฟที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลก ในเร่ืองความสวยงาม และเปนสัญลักษณหน่ึงของ
ญ่ีปุ�น นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5 (หมายเหตุ : ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม
ขึ้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นได เม่ืออากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางข้ึนปด โดยทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจาย
ทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว) ประมาณจุดก่ึงกลางของเสนทาง



 

 

โยชิดะ โดยเสนทางโยชิดะน้ันเปนที่รูกันวาเปนเสนทางหลักสําหรับการเดินทางไปยัง 
ศาลเจาโคมิตาเคะ อยูแถวๆบริเวณฐานของภู เขาไฟฟูจิ  นําทานเดินทางชม 
พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Earthquake Museum) ต้ังอยูที่ เมืองโกเบ ภายใน
จังหวัดเฮียวโงะนับวาเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินที่นําเสนอเกี่ยวกับการแผนดินไหวที่เคย
เกิดขึ้นในเมืองน้ี ภายในพิพิธภัณฑยังมีโรงละครที่ฉายภาพการทําลายลางของ
แผนดินไหว และภาพยนตรสารคดีเก่ียวกับขั้นตอนการกูภัย และหองเกมทีใช
เทคโนโลยีใหเราฝกป�องกันตัวจากภัยพิบัติ โดยจะเปนพิพิธภัณฑที่จะมีการจัดขึ้นเพ่ือ
เปนอนุสรณสถานรําลึกถึงเหตุการณเม่ือวันที่ 17 มกราคม 1995 เปดขึ้นต้ังแตป 
ค.ศ.2002 ใหความรูแกผูเขาชมเก่ียวกับการเกิดแผนดินไหว วิธีการเตรียมตัวเม่ือ
เกิดแผนดินไหว เรียกไดวาเปนพิพิธภัณฑท่ีใหความรูเก่ียวกับแผนดินไหวไดอยางดี 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
บาย นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไค เปนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)ที่ต้ังอยู

ริมฝم�งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศแจมใสจะเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ภูเขาไฟฟูจิไดเกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก จากน้ันนําทานไปสัมผัสประสบการณ พิธีชง
แบบญี่ปุ�น ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคา
ราคาถูกตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางกลับกรุงโตเกียว  นําทานเดินทางสู ยาน
ชินจูกุ แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟช่ัน เทรนด
และเปนยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซื้อ
สินคามากมาย 

  
 ค่ํา     อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดับ 3  ดาว 
หรือเทียบเทา ในเมืองนาริตะ 



 

 

วันที่สาม อิสระทองเท่ียวเต็มวัน ชอปปم�ง หรือเลือกซ้ือทัวรดิสนียแลนด 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

มอบอิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมี
ไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง   
** การเดินทางในวันอิสระ ไมมีไกดและรถบัสใหบริการ หากทานใดตองการเชา
รถหรือไกดสวนตัวสามารถแจงความประสงคกับเอเยนตที่ทานทําการจอง ** 

 
อาทิ  ถนนฮาราจุกุ และเมจิ จินกุ ตบทายดวย ถนนชิบูยา แหลงชอปปم�งช่ือดังของ
กรุงโตเกียว มอบเวลาใหทานอิสระเลือกซื้อสินคามากมาย เชน สินคาอิเลคทรอนิคส 
ก ล อ ง ถ า ย รู ป  น า ฬิ ก า ช่ื อ ดั ง  CASIO SEIKO ร า น  BIG CAMERA ห รื อ 
SAKURAYA เส้ือผา เครื่องใช ภายใตแบรนด Muji  กระเป�า หรือ รองเทาแฟช่ัน  
เคร่ืองสําอางช่ือดังของญ่ีปุ�น SHISHEDO KANEBO SKII ฯลฯ 
สวนจิโดริงะฟูจิ(Chidori-ga-fuchi) เปนสวนท่ีต้ังอยูระหวางทางระบายน้ํา 2 
สาย อยูใกลกับพระราชวังอิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีช่ือเสียงมากเร่ือง
การชมซากุระเพราะจะเห็นภาพตนซากุระมากมายของสวนเรียงรายไปตามทางน้ํา จึง
เปนอีกหน่ึงจุดชมซากุระสวนท่ีมีผูเขาชมมากที่สุดของโตเกียวโดยจะมีทางเดินเรียบ
ทางระบายน้ําและตนซากุระยาวประมาณ 700 เมตร ทําใหเกิดเปนอุโมงคตนซากุระ 
และในชวงกลางคืนของฤดูชมซากุระจะมีการเปดไฟสองตามตนซากุระดวย ทําให
สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน จนมีผูมาเยือนที่สวนแหงน้ีแตละปมากกวา 1 ลาน
คน  
เลือกซ้ือบัตรเขาสวนสนุกดิสนียแลนด (ไมรวมคาเดินทางและบัตรเขาสวนสนุก 
ทานละประมาณ 3,000.- บาท) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูน
ญ่ีปุ�นซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป 



 

 

พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนาน
กับเคร่ืองเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทาน
เลนเคร่ืองเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล
คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญ
กับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติใน
โลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ให
ทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีก
ทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอม
ผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนด 
การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม 
แตเน่ืองดวยจะตองเร่ิมต้ัง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 
6.00 - 9.00 น  
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณี อู
เอะโนะ คาต๋ัวจะอยูที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ทาน กอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยว
สุดทายวาหมดตอนก่ีโมง   
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟที่ราคาคอนขางสูง ต๋ัวรถไฟสามารถระบุที่น่ังบนรถไฟได โดยไมตองกลัววาขึ้นไป
แลวเราจะไมมีที่น่ังเบาะสามารถหมุนเขาหากันไดมีอาหารขายบนรถไฟโดยคาต๋ัว
รถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทาน กอนเดินทางกลับควรเช็คเวลารถไฟ
เที่ยวสุดทาย  
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถ
บัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเท่ียวโดย
จะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว  
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยู
ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน) 



 

 

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

วันที่ส่ี วัดนาริตะซัน ชินโชจ ิ - อิออน นาริตะ มอลล – สนามบินนาริตะ  
- กรุงเทพ (ดอนเมือง)              

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เปน
วัดประจําเมืองนาริตะ ตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ มีประวัติวากอต้ังในป 
940 ซึ่งรวมๆแลวถือวาอยูมายาวนานเกินพันป แนนอนวาตัวอาคารไมใชของด้ังเดิม
จากพันปกอน ตัวอาคารแมจะถูกบูรณะและสรางใหมมาหลายครั้งแลวแตก็สวยงาม
มากๆและไดรับการบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ�น   นําทาน
เดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล (Aeon Narita Mall) เปนหางสรรพสินคาที่นิยม
ในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ 
ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 
รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีราน
เส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษี
สินคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนาย
อาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร เปดใหบริการ 



 

 

11.00น.     สมควรเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ 
13.55น.     ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 

เที่ยวบินที่ XJ 603 
** ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง **  

19.05น.     เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 

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

 
อัตราคาบริการรวม 

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

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก

หองละ2-3
ทาน 

 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 

 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 
 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

 
พัก

เด่ียว 

12-15 ต.ค. 62 24,990 24,990 24,990 16,990 5,900 
17-20 ต.ค. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900 
19-22 ต.ค. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900 
16-19 พ.ย. 62 23,990 23,990 23,990 16,990 5,900 
21-24 พ.ย. 62 25,990 25,990 25,990 16,990 5,900 
23-26 พ.ย. 62 25,990 25,990 25,990 16,990 5,900 
28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 25,990 25,990 25,990 16,990 5,900 



 

 

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

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

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา

ใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่
ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
 คาทิปไกดและคนขับรถ 5,000 เยน /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน

เดินทาง) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสง
แฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจํา
ทานละ 10,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะ
หักคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 34 ทานรวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-14 ทาน ตอง
เพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, 
กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,500 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 25-31 
ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท 
2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ�นระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายเพิ่มเติม
ในกรณีตองทําเร่ืองย่ืนขอวีซา 



 

 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม 
ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทาง
บริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปน
สําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner) 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอ
คืนเงินได 
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
น้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสง
สินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ 



 

 

ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตอง
รับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งส้ิน 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมดทุกกรณี 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง 
ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หาก
เกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ 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 แตจะทําหนาที่เปน
ตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความ
ไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เก่ียวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ 
วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบ
ใดๆทั้งส้ิน 
21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดย



 

 

ไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไข
ดังกลาวแลว 
22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม ในกรณีท่ีผูเดินทาง เปนชาวตางชาติ, 
พระสงฆ หรือนักบวช จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 2,000 บาทตอทาน 
23 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  
24. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีน้ําเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อ
การทองเท่ียวกับคณะทัวรหากทานถูกปฏิเสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

 
 


