
 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

วันเดินทาง 
จ านวนต่อ
กรุป๊ 

ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี

ไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

14 – 18 ธันวาคม 2565 35+1 31,999 29,999 6,900 

12 – 16 มกราคม 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

19 – 23 มกราคม 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

25 – 29 มกราคม 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท ไม่มีท่ีนั่ง  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
 

ราคา JOINLAND หักค่าต๋ัวเครื่องบินออกท่านละ 13,000 บาท 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 
 

20.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิขาออก ชั้น 4 ประตู 3 ROW F เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอร์

เอเชยีเอ็กซ์ Thai Air Asia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองนารติะ โดยเท่ียวบิน XJ 600 (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ        

            

 



 
 
 

 

 

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก

เจ้าหน้าท่ี (เวลาท้องถ่ินท่ีญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) นครนารติะ เป็นนครในจังหวัดชิบะ 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นท่ีต้ังของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซ่ึงเป็นท่าอากาศยานนานาชาติท่ี

ให้บริการส าหรับพื้นท่ีของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ  หลังจากผ่านข้ันตอนของกรมศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว 

น าท่าน ล่องเรอืโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ต้ังอยู่ในจังหวัดคานางาวะ เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของญี่ปุ่น ถือก าเนิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือ 3000 ปีท่ีแล้ว ไฮไลท์ของการล่องเรือน้ี 

ในวันท่ีสภาพอากาศดี ปลอดโปร่ง ท่านจะสามารถเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม ภายในห้อง

โดยสารของเรือจะเป็นกระจกสามารถเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบได้ถึง 360 องศา 

 

วันทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ • ศาลเจ้าฮาโกเน่ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ต                          

                                                        (-/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 
 

 

จากน้ัน น าท่านสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ (Hakone Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 745 ต้ังอยู่ริม

ทะเลสาบอาชิ จุดเด่นจะอยู่ท่ีเสาโทริอิสีแดงท่ีต้ังเด่นอยู่ริมทะเลสาบ มีต านานกล่าวขานว่า 

ชาวบ้านในบริเวณน้ีต้องทนทุกข์กับภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนทุกๆปี เช่ือว่าเกิดจากมังกร 9 หัว ท าให้ต้องมี

การบูชายัญมังกรด้วยเด็กทารกปีละ 1 คน จนเมือปีค.ศ.1667 ได้มีนักบวชท่านหน่ึงได้มาช่วยสะกด

วิญญาณของมังกร 9 หัวเอาไว้ และได้ท าการย้ายศาลเจ้าจากบนเขา ลงมาบริเวณริมเทะเลสาบ 

 

  

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

จากน้ัน  น า ท่ าน อิสระ ช้อป ป้ิ งตาม อัธยา ศัย  ณ  โก

เทมบะเอ้าท์เล็ต  (Gotemba Outlets) ซ่ึงเป็น

เอ้าท์เล็ตบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์ขนาดใหญ่แห่ง

หน่ึงของญี่ปุ่น มีร้านค้าให้เลือกซ้ือสินค้ามากกว่า 

200 ร้านและศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วน



 
 
 

 

เป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟช่ัน อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ 

แบรนด์ท่ีเป็นท่ีนิยมก็จะมีท้ัง Abercrombie & Fitch ,Adidas, Alexander McQueen, Alexander 

Wang,AnnaSui,Balenciaga,Birkenstock,Burberry,Bvlgari,CathKidston,Celine,Columbia,Sp

ortswear,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 

ค่า        บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ทีพ่ัก  FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว   หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานประเทศญีปุ่่น 

หลังจากรบัประทานอาหารค่าเรยีบรอ้ยแล้ว อิสระให้ท่านพกัผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อน

คลายกล้ามเน้ือ ความเหน่ือยล้า จากการเดินทางตลอดท้ังวัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก

จะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่ ลานสกีฟูจิเท็นรีสอร์ท ต้ังอยู่บริเวณทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ สกีรีสอร์ทแห่งน้ีมีจุดสูงสุดอยู่ท่ี 

1,500 เมตร จากระดับน้าทะเล จุดต่าสุดอยู่ท่ี 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 องศา ระยะทาง

ยาวสุดอยู่ท่ี 1,500 เมตร มีเส้นทางให้เลือกเล่นท้ังหมด 7 เส้นทาง และบริเวณรีสอร์ทยังมีพื้นท่ี

ส าหรับผู้เร่ิมต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกและจะไต่ระดับข้ึนไปเร่ือยๆ รวมถึงพื้นท่ีสวนขนาด

ใหญ่ส าหรับเด็ก และผู้ท่ีเ ร่ิมเล่นข้ันต้นอีกด้วย และยังมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม 

นอกจากน้ียังมีร้านค้าบริการของฝาก ของท่ีระลึก หรือร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม ให้ท่านได้เลือกตาม

อัธยาศัย 

 หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกี สโนว์เสลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000 – 15,000 

เยนต่อท่าน  

วันทีส่าม ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้ งชินจูกุ  

                                                                                                 (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 
 

 

 

***หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียว ในกรณ่ีท่ีลานสกีไม่เปิดให้บริการ อันเน่ืองมาจากสภาพ

อากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือเหตุผลอ่ืนๆของทางลานสกีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ น าท่านชมภูเขาไฟ

ฟูจิ (Mt. Fuji) เป็นภูเขาท่ีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดี มีระดับ

ความสูงเหนือจากระดับน้าทะเลอยู่ท่ี  3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเม่ือ

ประมาณ 100,000 ปีท่ีแล้ว ภูเขาไฟฟูจิได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  น าท่านข้ึนสู่ ช้ันท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่ อชมความสวยงาม

ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิพร้อมถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซ้ือสินค้าของฝากท่ี

ระลึกตามอัธยาศัย (ขอสงวนสิทธ์ิไม่ข้ึนชมภูเขาไฟฟูจิ ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยหรือ

สถานีปิดให้บริการ โดยเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

น าท่านสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย 



 
 
 

 

และห้องเขาวงกตกระจก นอกจากน้ียังมีโซนช้อปป้ิงสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบด้ังเดิม 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย ท่ี 

จากน้ัน  น าชม หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) ต้ังอยู่ในจังหวัดยามานาชิ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ

เก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบท้ัง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ  ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้าศักด์ิสิทธ์ิท่ีจ านวน 8 บ่อ ผุด

ข้ึนมาตามธรรมชาติโดยเกิดจากหิมะท่ีละลายจากเนินภูเขาไฟฟูจิท่ีอยู่ใกล้ ๆ ซ่ึงกรองจากภูเขาผ่าน

ช้ันลาวาท่ีมีรูพรุนมานานกว่า 80 ปี ส่งผลท าให้น้าน้ันใสกว่าน้าปกติจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้

และเป็นท่ีเคารพของคนท้องถ่ินต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย

พร้อมกับล้ิมลองอาหารท้องถ่ินของชาวบ้านซ่ึงมีวางขายตามหน้าบ้านและทางเข้าหมู่บ้านอย่างไม่

ขาดสาย 

 

 

 

 



 
 
 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน อิสระช้อปป้ิงย่านชินจูกุ(Shinjuku) ซ่ึงเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟช่ันและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝ่ังตะวันออกของ

สถานีชินจุกุยังมีห้างร้านให้นักท่องเท่ียวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิส

เคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku 

Subnade ซ่ึงมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปป้ิงกันอย่างเต็มอ่ิม  

 

 

ค่า    อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก   INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO  ระดับ 3 ดาว  หรอืเทยีบเท่ามาตรฐาน

ประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก

จะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 



 
 
 

 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองนิกโก้ ต้ังอยู่ในจังหวัดโทจิงิ เป็นเมืองท่ามกลางทิวเขาแวดล้อมด้วยธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์

และยังเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมงดงามประวัติศาสตร์ท่ียาวนานเป็นส่วนผสมท่ีลงตัวของเมืองน้ี    

จากน้ัน ชมน้าตกเคง่อน (Kegon Waterfall)  ต้ังอยู่ภายในเมืองนิกโก้ จังหวัดโทจิงิ มีความสูง 100 เมตร 

เป็นนา้ตกท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก จนติด 1 ใน 3 ท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุ่น ส าหรับน้าตกน้ีมีเส้นทางมา

จากทะเลสาบชูเซนจิ มีจุดชมวิวฟรี  แต่ส าหรับจุดชมวิวท่ีสวยงามโดดเด่นจะอยู่บริเวณช้ันล่างของ

น้าตกซ่ึงจะต้องลงลิฟท์มาอีก 100 เมตร  โดยสามารถชมวิวท้ังสองอย่างได้พร้อมๆกันท้ังทะเลสาบ

และน้าตก (ไม่รวมค่าบรกิารข้ึนลิฟท์ท่านละ 550 เยน) 

 

 

 

 

วันทีส่ี ่ นิกโก้ • น้าตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซ็นจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคยีว • อิออน มอลล์  

          (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 
 

 

น าท่านชม ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของเมืองนิกโก้  ภายในจังหวัดโทจิงิ  โดย

ทะเลสาบแห่งน้ีต้ังอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต  ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการระเบิดเม่ือประมาณ 

20,000 ปีท่ีแล้ว  บริเวณชายฝ่ังชูเซนจิโกะ  ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะสวยงามเป็นพิเศษด้วยทัศนียภาพ

ของต้นไม้ ใบไม้บนภูเขาท่ีผลัดกันเปล่ียนสี  ในช่วงฤดูร้อนก็จะมีอากาศเย็นสบายไม่เหมือนท่ีอ่ืนๆ

เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีสูง 1,269 เมตร เหนือระดับน้าทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

น าท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองนิกโก้ สร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้กับ

ท่านโทกูงาวะ  อิเอยาสุ  บุคคลในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าท่ีมีอายุกว่า 260 ปี 

ถูกสร้างข้ึนในสมัยเอโดะ มีเทพเจ้าประจ าศาลคือท่านโทกูงาวะ อิเอยาสุ  โชกุนคนแรกของ

รัฐบาลโชกุนโทกูงาวะ  ซ่ึงได้ทุ่มเทในการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก  อาคารต่างๆของศาล

เจ้าในปัจจุบัน ได้รับการบูรณะข้ึนมาใหม่ โดยโชกุนรุ่นท่ี 3 อาคารในศาลเจ้ามีท้ังหมด 55 หลัง เช่น 



 
 
 

 

โยเมมง เป็นวิหารหลัก (สมบัติของชาติ) สิ่งก่อสร้างแต่ละแห่ง ได้ถูกปรับปรุงให้ดูสวยงาม หรูหรา

เป็นประกายเหมือนใหม่อย่างดีท่ีสุด  ในเดือนธันวาคม ปี 1999 ได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม สถานท่ีเยี่ยมชมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาถึงศาลเจ้าโทโชกุแห่งน้ี ได้แก่ (รวมค่าเข้า

ชม) 

 

- โกะจูโท  (เจดีย์ห้าชั้น)  เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  เจดีย์น้ีมี

ความสูง 35 เมตร มีจุดเด่นอยู่ท่ีการใช้สีแดงเป็นหลักในการตกแต่งภายนอก  เดิมทีถูกสร้างข้ึน

เม่ือปี 1650 ต่อมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ท าให้ถูกเผาใน

ปี 1815 หลังจากน้ันมีการบูรณะในปี 1818 และอยู่

มาจวบจนปัจจุบัน  มีการใช้เทคนิคในการก่อสร้าง

ของสมันเอโดะตอนปลายและยังมีคุณสมบัติท่ี

สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระทบของ

แผ่นดินไหวหรือพายุได้เป็นอย่างดี 



 
 
 

 

- ชินคิวชะ : ซันซารุ  (คอกม้าศักด์ิสิทธ์ิและลิงสาม

ตัว)  ชินคิวหมายถึงคอกม้าท่ีม้าเทพพ านักอยู่  ใน

ตอนท่ีท่านอิเอยาสุได้มาเป็นเทพประจ าศาลเจ้า  ม้า

ของท่านได้รับการยกย่องให้เป็นม้าเทพ  ตาม

ช่องว่างของอาคารมีการแกะสลักลิง 8 ตัว ท่ีวิจารณ์

การใช้ชีวิตของมนุษย์  โดยรูปสลักน้ีถูกสลักตาม

ความเช่ือในอดีตท่ีว่าลิงจะช่วยปกป้องสุขภาพและ

ความปลอดภัยของม้า  โดยมีลิง 3 ตัวท่ีปิดหู ปิดปาก ปิดตา ด้วย 2 มือ “ลิงท่ีไม่มอง , ลิงท่ีไม่

พูด , ลิงท่ีไม่ฟัง” อันโด่งดังก็รวมอยู่ด้วย 

- โยเมมง  เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของศาลเจ้าโทโชกุ มีความสูง  11  

เมตร  ประดับประดาไปด้วยรูปสลักกว่า 508 รูป ถูกประดับไปด้วย

ทองค าเปลว มีการแกะสลักแม้กระท่ังในจุดเล็กๆ น้อยๆ ถึงกับได้ช่ือว่า ฮิ

กุระชิ โนะ มง แปลว่า ประตูตลอดวัน 

 

 

น าท่าน ผ่านชมสะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) หรือท่ีรู้จักกันในนามสะพานศักด์ิสิทธ์ิ  ต้ังอยู่บริเวณ

ประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้  โดยสะพานชินเคียวน้ันเรียกได้ว่าเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง  

โครงสร้างสะพานปัจจุบันสร้างข้ึนในปี  

1636  แต่เร่ิมแรกท่ีสร้างข้ึนไม่เป็นท่ี

ชัดเจน  จนกระท่ังปี 1973  ได้เปิดให้

ประชาชนเข้าชม และมีการปรับปรุง

ซ่อมแซมเม่ือปลายปี 1990 และต้นยุค 

2000 

 



 
 
 

 

จากน้ัน เดินทางสู่ อิออนมอลล์ (Aeon Mall) คือห้างท่ีรวมเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตและช้อปป้ิงมอลล์ไว้ด้วยกัน 

มีสาขาอยู่มากมายท่ัวประเทศญี่ ปุ่น และ

เน่ืองจากมีสินค้าหลากหลายครบครันต้ังแต่

เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม สินค้าซักกะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภท

อาหาร จึงเหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องการซ้ือของช้ิน

ใหญ่ หรือของท่ีระลึก ของฝากคราวละมากๆ 

บางสาขาจะมีบริการเคาน์เตอร์คืนภาษีท่ี และ

มีบริการกล่องส าหรับแพ็คให้ฟรีด้วย 

ค่า  อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO  ระดับ 3 ดาว  หรอืเทยีบเท่ามาตรฐาน

ประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก

จะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า แบบ SET BOX 

09.15 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ์ (XJ) เทีย่วบินที ่XJ 601 

 (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

14.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
 

 

 

 

 

 

วันทีห้่า ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ ประเทศญีปุ่่น • สวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ    

           (เช้า/-/-) 

   (เช้า/-/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 
 

 

หมายเหตุ :  การให้บริการของรถบัสน าเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นน้ันสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลีย่น

ตารางการท่องเทีย่วในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวัคซนี (ภาษาอังกฤษ , ภาษาญีปุ่่น) (วัคซนี 3 เข็มตามมาตรฐานญีปุ่่นที ่

WHO รองรบั เช่น  Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinovac , Sinopharm)  

หมายเหตุ : กรณฉีดีวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น ต้องย่ืนผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อน

เดินทาง 

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

(ภาษาอังกฤษ) กรณฉีดีวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น 

3. 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 ข้ันตอนนี้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ข้ันตอนท้ังหมดผ่านแอปพลิเคชั่น ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซ่ึงใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 
 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air asia X (XJ)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 



 
 
 

 

 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 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

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

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากประเทศญี่ปุ่น

ได้รับประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 



 
 
 

 

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ท่ีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK 24 ช่ัวโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ท่ีมีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ช่ัวโมง 

และเป็นแบบฟอร์มท่ีทางญี่ปุ่นก าหนดเท่าน้ัน ท่านต้องย่ืนผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการ

เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้อง

มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

 ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ

ช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน 100 % 

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 

 

โรงแรมทีพั่ก 

 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 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมท่ีระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเท่ียวของประเทศญี่ปุ่นเท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 ทัวร์น้ีส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



 
 
 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน  ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

 อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ันทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 25 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 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 

 ภาพท่ีใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 


