
               

 

 

 



               

 

 



               

 

 

 

 

20.30 น.  พรอ้มกันที ่สนามบินสุวรรณภูม ิ ขาออก ชั้น 2 ประตู 3 เคาน์เตอร ์F สายการบินไทยแอรเ์อเชยี
เอ๊กซ์  Thai Air Asia X (XJ) โดยมเีจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนารติะ  ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบิน XJ600 (ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง) 

 

หมายเหตุ :  ส าหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการเลือกที่น่ัง  เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินของคณะเป็นต๋ัวกรุป๊ 
ระบบจะแรนดอมทีน่ั่ง ไม่สามารถล็อคทีน่ั่งได้  ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน  หากลูกค้า
ต้องการเลือกที่น่ังทางสายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มีการบริการล็อคที่น่ังและอัพที่น่ัง  อัตรา
ค่าบรกิารเป็นไปตามสาบการบินก าหนด  กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั้งก่อนท าการจองค่ะและ
หากลูกค้าต้องการรถเข็นวีลแชร์ ณ สนามบิน กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนออกเดินทางอย่าง
น้อย 3-5 วัน 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ ประเทศญีปุ่่น  

     

 

 



               

 

 

08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก

เจ้าหน้าท่ี (เวลาท้องถ่ินท่ีญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) นครนารติะ เป็นนครในจังหวัดชิบะ 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นท่ีต้ังของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซ่ึงเป็นท่าอากาศยานนานาชาติท่ี

ให้บริการส าหรับพื้นท่ีของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ  หลังจากผ่านข้ันตอนของกรมศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว 

เดินทางสู่ ทะเลสาบอาชิ ต้ังอยู่ท่ีฮาโกเน่ เป็นเมืองหน่ึงในอ าเภออาชิงาราชิโมะ จังหวัดคานางาวะ ประเทศ

ญี่ปุ่น ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก ก่อตัวข้ึนในแอ่งหลุมของภูเขาฮาโกเน่หลังจาก

การระเบิดคร้ังสุดท้ายของภูเขาไฟเม่ือ 3000 ปีก่อน  ท าให้บริเวณทะเลสาบน้ันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาอันสวยงามน่าประทับใจ 

 

วันทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ •  ทะเลสาบอาชิ • ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ • หุบเขาโอวาคุ

ดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต                                                                               (-/กลางวัน/เย็น) 

ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนด์บาซาร ์       (-/กลางวัน/เย็น)  

        

 

 



               

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้ งย่างยากินิคุ 

จากน้ัน น าท่านล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซ่ึงใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 10 – 15 นาที (รวมค่าบริการ

ล่องเรือ) เพื่อชมความสวยงามทัศนียภาพสองฝ่ังของทะเลสาบ  ซ่ึงการล่องเรือเป็นกิจกรรมยอด

นิยมในการมาเท่ียวท่ีทะเลสาบอาชิแห่งน้ีและมีเรือให้บริการอย่างหลากหลาย แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุด

คือ Pirate ships หรือเรือโจรสลัด ซ่ึงไฮไลท์ของการล่องเรือโจรสลัดน้ีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์

ภูเขาไฟฟูจิท่ีทับซ้อนกับภูเขาไฟฮาโกเน่ได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

น าท่านชม หุบเขาโอวาคุดานิ(Owakudani) ต้ังอยู่ท่ีเมืองฮาโกเน่  จังหวัดคานากาว่า เกิดข้ึนมาจากการระเบิด

ของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือประมาณ 3000 ปีท่ีแล้ว โดยท่ี

ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหน่ึงภูเขาไฟท่ียังไม่ดับอยู่น่ันเอง จึง

ท าให้มีบ่อน้าร้อนและก ามะถันหลงเหลืออยู่  เอกลักษณ์

ส าคัญท่ีทุกท่านจะได้สัมผัสเม่ือเดินทางมาถึงน่ันก็คือ

จะต้องมาล้ิมรสไข่ด าแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้ได้ ซ่ึงไข่

ด าน้ีมาจากน้าพุร้อนธรรมชาติล้วนๆ โดยด้านนอกของ



               

 

เปลือกไข่จะเป็นสีด าเน่ืองจากถูกแร่ก ามะถัน มีความเช่ือว่าเม่ือทานไข่ด า 1 ลูก จะมีอายุยืนข้ึน 7 ปี 

ตามความเช่ือ พิเศษ !!! ฟรไีข่ด าท่านละ 1 ฟอง 

 

จากน้ัน น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ซ่ึงเป็นเอ้าท์เล็ตบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์

ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของญี่ปุ่น มีร้านค้าให้เลือกซ้ือสินค้ามากกว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร โดย

ร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟช่ัน อุปกรณ์กีฬา 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ท่ีเป็นท่ีนิยมก็จะมีท้ัง Abercrombie & Fitch 

,Adidas, Alexander McQueen, Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, 

Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, Issey 

Miyake, Kate Spade New York, Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, 

Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และอ่ืนๆอีกมากมาย  หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก 



               

 

 

ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ทีพ่ัก  FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

หลังจากรบัประทานอาหารค่าเรยีบรอ้ยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น  เพื่อผ่อน

คลายกล้ามเน้ือ ความเหน่ือยล้า จากการเดินทางมาตลอดท้ังวัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว• สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ • หมู่บ้านน้าใส

โอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้ งชินจูกุ                                                                     (เช้า/กลางวัน/-) 

     (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 



               

 

น าท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) เป็นภูเขาท่ีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดี มี

ระดับความสูงเหนือจากระดับน้าทะเลอยู่ท่ี 3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเม่ือ

ประมาณ 100,000 ปีท่ีแล้ว ภูเขาไฟฟูจิได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  น าท่านข้ึนสู่ช้ันท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่ อชมความสวยงาม

ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิพร้อมถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซ้ือสินค้าของฝากท่ี

ระลึกตามอัธยาศัย (ขอสงวนสิทธ์ิไม่ข้ึนชมภูเขาไฟฟูจิ ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยหรือ

สถานีปิดให้บริการ) 

 

 

น าท่านสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย 

และห้องเขาวงกตกระจก นอกจากน้ียังมีโซนช้อปป้ิงสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบด้ังเดิม 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย ท่ีเป็นสินค้าพื้นเมืองไม่สามารถ

หาซ้ือได้จากเมืองอ่ืนรวบรวมไว้ท่ีน่ีเพียงท่ีเดียว 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



               

 

น าท่านชม สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ ซ่ึงเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ท่ีมีดอกไม้นานาพันธุ์ท่ีปลูกไว้ต้อนรับ

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวชมสวน ในพื้นท่ีประมาณ 300,000 ตารางเมตร โดยแต่ละช่วงจะมี

ดอกไม้เบ่งบานไปตามฤดูและสภาพอากาศท่ีแตกต่างกัน  ภายในสวนยังมีไฮไลท์อีกหน่ึงจุดท่ี

น่าสนใจน่ันคือ น้าตกเมียวจิน ขนาดสูง 10 เมตร ยาว 80 เมตร อีกท้ังในสวนยังมีกังหันน้า 3 เคร่ือง

ใหญ่ๆ รอคอยต้อนรับทุกท่านให้มาเยี่ยมชมความสวยงาม ซ่ึงแต่ละเดือนจะมีดอกไม้แต่ละชนิด

สลับเปล่ียนหมุนเวียนผลัดกันให้ชม 

 ปลายเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป 

 ปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี , แคลิฟอเนียป๊อปป้ี 

 กลางเดือนสิงหาคม – สิ้นเดือนสิงหาคม : ดอกทานตะวัน 

 ปลายเดือนสิงหาคม – สิ้นเดือนกันยายน : ดอกบานช่ืน , ดอกคอสมอส เป็นต้น 

 

น าท่านชม หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค  ต้ังอยู่ในจังหวัดยามานาชิ เป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบ

ท้ัง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ  ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้าศักด์ิสิทธ์ิท่ีจ านวน 8 บ่อ ผุดข้ึนมาตามธรรมชาติโดย

เกิดจากหิมะท่ีละลายจากเนินภูเขาไฟฟูจิท่ีอยู่ใกล้ ๆ ซ่ึงกรองจากภูเขาผ่านช้ันลาวาท่ีมีรูพรุนมา

นานกว่า 80 ปี ส่งผลท าให้น้าน้ันใสกว่าน้าปกติจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้และเป็นท่ีเคารพของ

คนท้องถ่ินต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัยพร้อมกับล้ิมลอง

อาหารท้องถ่ินของชาวบ้านในหมู่บ้านซ่ึงมีวางขายตามหน้าบ้านและทางเข้าหมู่บ้านอย่างไม่ขาด

สาย 



               

 

 

จากน้ัน อิสระช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ ซ่ึงต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟช่ันและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, 

Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝ่ังตะวันออกของสถานีชินจุกุ

ยังมีห้างร้านให้นักท่องเท่ียวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์

อย่าง Don Quijote ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku Subnade 

ซ่ึงมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปป้ิงกันอย่างเต็มอ่ิม 



               

 

 

เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก  WASHINGTON HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น  

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน ชมวัดอาซากุสะ หรอื วัดเซ็นโซจิ ท่ีมีประตูและโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นบริเวณ

ด้านหน้าทางเข้าวัด  วัดอาซากุสะเป็นหน่ึงในวัดท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดวัดหน่ึงของเมือง

โตเกียว  ถูกสร้างข้ึนเสร็จเม่ือประมาณปี ค.ศ. 645 ตามต านานเล่าว่าเม่ือประมาณปี 628 สองพี่

วันทีส่ี ่ วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเซ • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทร ี• พระราชวังอิมพเีรยีล • ฮาราจูกุ 

ศาลเจ้าเมจิ • อิออน มอลล์                                             (เช้า/-/-) 

 

 



               

 

น้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมได้ท่ีแม่น้าสุมิดะ และแม้ว่าพวกเขาจะ

พยายามท้ิงรูปป้ันกลับลงสู่แม่น้าเท่าไหร่ก็ตาม รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ 

จึงได้มีการสร้างวัดน้ีข้ึนเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานของรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิม และกลายมาเป็นวัดท่ีนิยม

อันดับหน่ึงของเมืองโตเกียวในปัจจุบัน 

 

น าท่านชม ถนนนากามิเสะ (Nakamise)  ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร ประกอบไป

ด้วยร้านค้ามากมาย 2 ฝ่ังทางเดิน มีสินค้า ขนม อาหารและของท่ีระลึกหลากหลายจ าหน่ายตลอด

ทางเดิน ไม่ว่าจะเป็นชุดยูกาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเค้ียวหลากหลายชนิด เช่น ขนมมันจุหรือขนมท่ีมี

แป้งคล้ายกับโมจิ แล้วมีไส้ข้างใน ให้เลือกกันหลากหลายแบบ โดยร้านค้าต่างๆมักจะให้ชิมก่อนท่ี

จะซ้ือได้   



               

 

 

จากน้ัน แวะพักถ่ายรูป ณ จุดถ่ายรูป

โตเกียวสกายทรี หรือเรียกว่า

โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็น

หอกระจายคล่ืนต้ังอยู่ท่ีแขวงซูมิ

ดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุด

ใ นป ร ะ เ ท ศญี่ ปุ่ น  แ ล ะ  ไ ด้

กลายเป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดใน

โลก ท่ีความสูง 634 เมตร   

 

น าท่านชม  บริเวณภายนอกพระราชวังอิมพเีรยีล (Imperial Palace) และบริเวณโดยรอบ ซ่ึงพระราชวังแห่ง

น้ีคือสถานท่ีประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภายในพื้นท่ีกว้างใหญ่ประกอบด้วยพระ



               

 

ต าหนักและอาคารต่างๆมากมาย ในอดีตเคยเป็นท่ีต้ังของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณ

พระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้าและก าแพงหินสูงตระหง่าน  นอกจากน้ีพระราชวังอิมพีเรียลแห่งน้ี

ยังใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจัดงานพิธีส าคัญๆอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชมภายนอกและถ่ายภาพตาม

อัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพระราชวัง) 

 

กลางวัน       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

จากน้ัน อิสระช้อปป้ิง ณ ย่านฮาราจูกุ  ซ่ึงมีการก่อต้ังเป็นหมู่บ้านเล็กๆมาต้ังแต่สมัยยุคเอโดะ มาจนถึงปี 

ค.ศ. 1906 ซ่ึงมีการสร้างสถานีรถไฟฮาราจูกุข้ึนเพื่อเป็นส่วนต่อขยายของรถไฟสาย Yamanote 

ตามมาด้วยการสร้างศาลเจ้าเมจิในปี 1919 พื้นท่ีบริเวณน้ีจึงมีการพัฒนาเร่ือยมา และกลายเป็น

หน่ึงในพื้นท่ีหลักในการสัญจรของคนญี่ปุ่น  ย่านฮาราจูกุเป็นย่านท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของแฟช่ันเป็น

อย่างมากเพราะเป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรค์แฟช่ันชนิดต่างๆท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่น ซ่ึงบางวันก็จะมีวัยรุ่นแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ต่างๆมา



               

 

เดินเท่ียวหรือร้านต่างๆก็จะแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์เพื่อสร้างสีสันในย่านน้ีอย่างมากมาย อิสระ

ให้ท่านช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าและล้ิมรสอาหารตามอัธยาศัย 

 

น าท่านชม ศาลเจ้าเมจิ  เป็นศาลเจ้าท่ีสร้างข้ึนเพื่อสักการะบูชาพระจักรพรรดินี ราชวงศ์เมจิท่ีครองราชย์ ใน

สมัยปี 1867-1912 หลังจากท่ีพระจักรพรรดิเมจิสิ้นพระชนม์  ผู้คนในโตเกียวน้ันต่างเรียงร้อง

อยากจะสร้างศาลเจ้าเพื่อใช้สักการะพระจักรพรรด์ิเมจิ จึงเร่ิมก่อสร้างในปี 1915 จนถึงปี 1920 ใช้

เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี  จากสถานท่ีรกร้างท่ีไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จาก

ท่ัวประเทศญี่ ปุ่นไม่เพียงเท่าน้ัน  ยังได้รับจากคาบสมุทรเกาหลี ไต้หวัน  นับโดยรวมแล้ว 

อาสาสมัครประมาณ 110,000 คน ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่า 365 สายพันธ์ุ ประมาณ 120,000 ต้น 

ด้วยความหวังท่ีว่าในการปลูกป่าคร้ังน้ีอีก 100 ปี ข้างหน้า อยากจะให้ผลรับท่ีได้คือ พื้นท่ีน้ีมีสีเขียว

มากมายระบบนิเวศคับค่ังสวยงามกลายเป็นสถานท่ีท่ีผู้คนมากมายต่างหลงรัก 



               

 

 

จากน้ัน เดินทางสู่ อิออนมอลล์ คือห้างท่ีรวมเอาซุปเปอร์มาร์เก็ต

และช้อปป้ิงมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่มากมายท่ัว

ประเทศญี่ปุ่น และเน่ืองจากมีสินค้าหลากหลายครบครัน

ต้ังแต่เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม สินค้าซักกะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึง

เหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องการซ้ือของช้ินใหญ่ หรือของท่ี

ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการเคาน์เตอร์คืนภาษีท่ี  และมีบริการกล่อง

ส าหรับแพ็คให้ฟรีด้วย  

เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก MARROAD INTERNATIONAL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  



               

 

 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ601  

(ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง)  

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

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

 

 

 

 

วันทีห้่า ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                   (เช้า/-/-) 

        

 

 



               

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ        จ านวน ผู้ใหญ ่ พักเดีย่ว 

03 ส.ค. 65 07 ส.ค. 65       30+1 30,999 6,900 

05 ส.ค. 65 09 ส.ค. 65 30+1 29,999 6,900 

17 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65 30+1 30,999 6,900 

19 ส.ค. 65 23 ส.ค. 65 30+1 29,999 6,900 

24 ส.ค. 65 28 ส.ค. 65 30+1 30,999 6,900 

25 ส.ค. 65 29 ส.ค. 65 30+1 30,999 6,900 

26 ส.ค. 65 30 ส.ค. 65 30+1 30,999 6,900 

02 ก.ย. 65 06 ก.ย. 65 30+1 30,999 6,900 

09 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 30+1 30,999 6,900 

23 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65 30+1 30,999 6,900 

30 ก.ย. 65 04 ต.ค. 65 30+1 30,999 6,900 

ไม่มรีาคาเด็ก 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900 บาท  

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว ** 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

** ราคาขายข้างต้นรวมค่าบรกิารย่ืนวซ่ีา เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน กรณพีาสปอรต์ต่างชาติ กรุณา

สอบถามเจ้าหน้าทีอ่กีครัง้ก่อนท าการจอง  ในกรณทีีม่กีารยกเลิกการย่ืนวซ่ีาทางบรษัิทจะด าเนินการคืนค่าวีซ่า

ให้ท่านละ 800 บาท** 

 

 



               

 

หมายเหตุ :  การให้บรกิารของรถบัสน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่นน้ันสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิม่เวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ตารางการท่องเทีย่วในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

ตามประกาศของรฐับาลญีปุ่่น (อัพเดท 26 พ.ค.65)  ส าหรบัมาตรการเปิดรบันักท่องเทีย่ว ต้ังแต่วันที ่10 

มิถุนายน 2565 ทีเ่ดินทางในรูปแบบของคณะทัวร ์ โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มสนี้าเงิน  

            กลุ่มสนี้าเงิน (เสีย่งต่า)  

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ทีส่นามบินประเทศญีปุ่่น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉดีวัคซนี (VACCINE CERTIFICATE) 

- นักท่องเทีย่วทุกท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นดังต่อไปนี ้

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) 

2. ดาวน์โหลดแอป My SOS ในโทรศพัท์มือถือ ติดต้ังและด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี ้

- ลงทะเบยีน 

- ตอบแบบสอบถาม  จากน้ันบันทึก QR CODE 

- ลงทะเบยีนข้ันตอนการกักตัวทีส่นามบินขาเข้าสว่นหน่ึงทางแอป MySOS ล่วงหน้า (ฟาสต์ แทรก็) 

- แสดง QR CODE ทีส่นามบินขาเข้า 

- กรอกหนังสือให้ค ามั่นสัญญาผ่านแอปพลิเคชั่น 

ด าเนินการท้ัง 4 ข้ันตอนนีก่้อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเทีย่วบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ข้ันตอนท้ังหมดผ่านแอปพลิเคชั่น ท่านจะต้องกรอกเอกสารทีส่นามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซ่ึงใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 



               

 

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทยส าหรบัคนไทย  เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวัคซนีครบถ้วน ตามข้อก าหนด

ของรฐับาลไทยมากกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง (VACCINE CERTIFICATE หรอื International Vaccinated 

Certificate) 

ข้อมูลเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที ่31 พ.ค. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กับรฐับาลญีปุ่่น 

เอกสารทีต้่องเตรยีมก่อนการเดินทา 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน) 

2. วีซ่าญีปุ่่น 

เอกสารทีต้่องเตรยีมส าหรบัการย่ืนวีซ่า 

2.1 พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า 6  เดือน / ในวันย่ืนขอวีซ่า 
พาสปอร์ตจะต้องมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าข้ึนไป หากมีหนังสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาแสดงด้วย)  

2.2 รูปถ่าย 2x2 น้ิว พื้นหลังสขีาว จ านวน 2 รูป และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

2.3 ส าเนาบัตรประชาชน 

2.4 ทะเบยีนบ้าน ฉบับจรงิและส าเนา 1 ชุด 

2.5 ใบเปลีย่นชื่อ - นามสกุล (หากม)ี 

2.6 ใบสมรส / ใบหย่ารา้ง 

2.7 สมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร ฉบับจรงิและส าเนาทุกหน้า 1 ชุด 

2.8 สเตรทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน 

2.9 หนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว 
(ภาษาอังกฤษ)   

- กรณีประกอบอาชพีธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนบรษัิท 
หรอืทะเบยีนการค้าจากกระทรวงพสณิชย์ 

-กรณีนักเรียน นักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน 
นักศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ 

2.10 หนังสือมอบอ านาจ 

3. ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อน าใบรับรองใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษัท
ด าเนินการให้) 

4. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการ

เดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

 



               

 

 



               

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป  

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 

กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากประเทศญี่ปุ่น

ได้รับประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 



               

 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

 ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

 

 

 



               

 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

 

โรงแรมทีพ่ัก 

 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



               

 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมท่ีระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเท่ียวของประเทศตุรกีเท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ ( 20 ท่านข้ึนไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 20  ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 



               

 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 



               

 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 


