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บินดว้ยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ข้ึนเครื่องที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ (BKK) 

XJ600 BKK (สวุรรณภมูิ) – NRT (นารติะ) 23.50 – 08.10 

XJ601 NRT (นารติะ) – BKK (สวุรรณภมูิ) 09.15 – 14.35 

**ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 
 

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                     (–/–/–)                                          

20.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ช ัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 

อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหนา้กากอนามยั และมคัคุเทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อน

ออกเดินทาง  

  **กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอนิ** 

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบั

ดุลพนิิจของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  



 

23.50  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดย สายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ600  **ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

DAY 2 นารติะ – สวนซากรุะ ฟรููซาโตะ – หมู่บา้นน ้ าใส โอชิโนะฮคัไค –  โกเทม็บะ พรเีมี่ยม เอาทเ์ลท็   (–/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

08.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา **  

น าทกุทา่นสู ่สวนซากรุะ ฟูรูซาโตะ(SAKURA FURUSATO SQUARE) เป็นสวนสาธารณะรมิทะเลสาบทีม่ ีสวนดอกทวิลปิ ทีส่รา้งขึ้น

เป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นเพื่อฉลองความสมัพนัธร์ะหว่าง 2 ประเทศ อยู่ที่จงัหวดัชิบะ โดยจะมกีารจดังานเทศกาลสวนทวิลปิ ที่จะมกีาร

ปลูกดอกทวิลปิหลากสสีนั มากกว่า 7 แสนตน้จากกวา่ 100 สายพนัธ ์ และยงัมกีงัหนัลมสไตลเ์นเธอรแ์ลนด ์ "DE LIEFDE" ท าขึ้นใน

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และประกอบทีเ่มอืงซากุระ สรา้งขึ้นในปี 1994 เพือ่เป็นสญัญาลกัษณ์ของ SAKURA FURUSATO SQUARE 

และเป็นสญัลกัษณ์ของมติรภาพอนัดงีามระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและเนเธอรแ์ลนด ์เป็นกงัหนัลมสูบน า้อนัแรกในประเทศญี่ปุ่ น สู ง 15.6 

เมตร ท าจากอฐิและสีค่อนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่จะตกัน า้ขึ้น เพลาทีข่บัเคลือ่นดว้ยแรงลมจะหมนุกงัหนัน า้ขา้งลา่ง ท าใหเ้ป็นทุง่ดอกทวิลปิ

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น โดยแต่ละปีจะมกีิจกรรมต่างๆมากมายใหท้  าเช่น การเช่าชุดประจ าชาตขิองเนเธอรแ์ลนด์, การขุดดอกทวิ

ลปิแลว้น ากลบับา้น, การแสดงดนตรอีอแกนจากประเทศเนเธอรแ์ลนด,์ การลอ่งเรอืชมทะเลสาบ อนิบา, การเช่าจกัรยานปัน่ภายในสวน, 

รา้นขายของฝาก และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ  

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บฟุเฟ่ต ์YAKINIKU 

บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง มีเน้ือสตัวใ์หเ้ลือกมากมาย ไม่อ ัน้ เลือกทานไดต้ามใจชอบ มีเมนูอื่นๆเช่น ซูชิ ราเมง สลดั ไอศกรีม ใหท่้านไดเ้ลือก

ทานอกีดว้ย 

น าทา่นออกเดนิทางต่อไปยงั หมู่บา้นน ้ าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบท ัง้ 5 รอบภูเขา

ไฟฟูจ ิดว้ยววิทวิทศันข์องหมู่บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสูิงตระหงา่น และสายน า้บริสุทธิ์ทีเ่กิดจากหมิะบนยอด

ภูเขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 

 

 

 

 

 

 
 

 น าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมท ัง้ STREET 

BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิ่งใหญ่ ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ เ ช่น MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , 

CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER 



 

, AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE 

, BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บฟุเฟ่ตข์าปูทานไดไ้ม่อ ัน้ 

ท่ีพกั FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนั้น อสิระใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าหากไดแ้ชน ้ าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ี

แลว้ จะท าใหผิ้วพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการหมนุเวียนโลหติดีข้ึน 

 
 
 
 
 

 

DAY 3  ภเูขาไฟฟจูชิัน้ 5 – ศาลเจา้โคมิตาเกะ – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว – สวนอเุอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ออิอนนาริตะ (B/L/-)   

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู่ ฟูจยิามา่ ฟูจซิงั หรอื ทีเ่รารูจ้กักนัท ัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟจู ิ(MOUNT FUJI) ตัง้อยู่ระหวา่ง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยา

มานาช ิภูเขาทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัไปท ัว่โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาติ

ไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ท ัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเที่ยวต่างชาติทีม่าเยือน

ประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่่านมา องคก์ารยูเนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจ ิไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็น

มรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย  น าท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นท่ี 5  (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่

เอื้ออ านวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจา้หนา้ที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีทีไ่ม่สามารถขึ้นได ้ทางบริษทัขอ

สงวนสทิธิ์ในการชดเชยเงนิคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้ าระค่าใชจ่้ายท ัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) ทุก

ทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศทีบ่ริสุทธิ์ เย็นสบาย อสิระใหท้กุท่านได ้

เก็บภาพความประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกซื้อสินคา้ของที่ระลกึซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 



 

 บนภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 นี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ศาลเจา้โคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นทีส่กัการะบูชาและอธิฐาน

ขอพร อกีท ัง้ยงัเป็นทีส่  าหรบับวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชื่อวา่รอบของฟูจซิงัช ัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวา่ “TENGU NO NIWA” “สวนของ

ทา่นเทนก”ุ (ปีศาจทีม่จีมกูแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชื่อวา่ทีน่ี่ท่านเทนกปุกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แหง่นี้มสีมบตัขิอง

ทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี า้หนกักวา่ 375 กโิลกรมั ตกอยู่ทีพ่ื้นในสวน ซึง่ในสมยัก่อนมผูีค้นนิยม

มาทดลองยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าว่าท  าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ทีผู่ค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อ

เครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่  าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและทา่นจะไดส้มัผสักบั

บรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณเ์รื่องราวต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการเกิดแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การ

วางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่ นไมส่ามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้า่นอสิระเลอืกซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนอูเอโนะ (UENO PARK) เรยีกไดว้า่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ทีถ่า้มาแถวๆย่านอเุอะโนะรบัรองว่า

มาแลว้ไมใ่ช่นัง่พกัผ่อนเพลนิๆเฉยๆแน่นอน เพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ไมใ่ช่แค่เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ขา้งในบอกเลยวา่ครบ

เครื่องมากๆ โดยภายในมที ัง้วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวนสตัว ์มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศร่มรื่นจงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนิยม

มาพกัผ่อนกนั ช่วงปกตทิีว่า่คนนิยมมาแลว้บอกเลยวา่จะพคีสุดๆก็ช่วงฤดูใบไมผ้ลขิองทกุๆปี (โดยปกตดิอกซากรุะจะบานประมาณ

ปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน ท ัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

น าทกุทา่นสู ่ตลาดอะเมโยโกะ(AMEYOKO MARKET) นบัเป็นอกีหนึ่งตลาดฮอตฮิตของเมอืงโตเกยีว ในอดตีรา้นคา้ในย่านนี้ขายขนม

และลูกอม ในภาษาญี่ปุ่ นรา้นขนมประเภทนี้จะเรียกว่า “AMEYA YOKOCHO” และนี่คือที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ ซึง่ทีน่ี่จะเป็น

ตลาดกลางวนัที่รา้นส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดท าการตั้งแต่เวลา 10 โมงเชา้ไปจนถึงช่วงเย็นๆ   และมกัจะปิดทุกวนั จุดเด่นของ

ตลาด AMEYOKO นอกจากของสดแลว้ ทีน่ี่ยงัมรีา้นอาหารจานด่วน เช่น ขา้วหนา้ปลาไหล ขา้วหนา้ปลาดบิ ขาปูนึ่ง  และการมาเยอืน

ตลาดอะเมโยโกะ ทีท่กุคนมาแลว้หา้มพลาดกบัสตอเบอรี่สดๆหวานหอม เป็นตน้ 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ออิอน นาริตะ มอลล ์(AEON NARITA MALL) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ เนื่องจาก

ตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่าย

สนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณภ์ายในบา้น นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสื้อผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO 

STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษสีนิคา้ส  าหรบันกัทอ่งเทีย่ว

ชาวต่างชาติ ส่วนรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมี

โรงภาพยนตร ์HUMAX CINEMA เปิดใหบ้รกิาร 

ค า่ อสิระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

DAY 4   อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั                                                                                                (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                                        

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อสิระเต็มวนั ไม่มรีถบรกิาร ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดนิทางสู่สถานทีท่อ่งเทีย่วอื่น ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง (ไม่มี

รถใหบ้รกิาร) อาท ิ



 

 ย่านฮาราจูก ุแหลง่รวมเสื้อผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคือคนทีก่  าลงัมองหาซื้อเสื้อผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการ

หาซื้อเสื้อผา้แนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเหน็วยัรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดู

ไดท้ีน่ี่ได ้จะมวียัรุ่นญี่ปุ่ นน่ารกัๆ เดนิกนัเต็มถนนเหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาท ิCHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการ

หารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที ่SHOP นี้มแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีท ัง้ยงัมรีา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON 

หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกท ัง้ยงัม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ 

COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

 ชินจุกุ (SHINJUKU) ใหท้่านอิสระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬกิา 

เครื่องเลน่เกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนดเ์นม เสื้อผา้แฟชัน่ส  าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดงั

ของญี่ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามมุถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูปปัน้สุนขัแสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนดัพบ

ยอดฮิตส าหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวทีต่กึ(109) อจิมิารุคิว ท ัง้เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่ องประดบัและแฟชัน่

ช ัน้น าของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอืน่ๆมากมาย  

 หรือหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด ์1 DAY PASSPORT เพิ่มท่านละ 3,200.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดสีนีย์

แลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชาการตู์นญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 

2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครื่องเลน่นานาชนิด (ไม่จ  ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยั

ในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเลน่เครื่องเลน่ตวัใหม่จากภาพยนตรก์าร์ตูนเรื่องดงั TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบยีนในดนิแดน

โจรสลดัจากภาพยนตร ์THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวญักบับา้นผสีงิใน HAUNTED MANTION สมัผสัความน่ารกัของ

ตุก๊ตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ SMALL WORLD ชมภาพยนตรส์ามมติิTHE INVENTION OF THE YEAR ใหท้า่นไดส้นุกสนาน

พรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีท ัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการตู์นเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มกิกี้ เ มา้ส ์

มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการตู์นอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

เท่ียง-ค า่  อสิระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแกก่ารท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

 

DAY 5   นารติะ - สุวรรณภมิู (กรุงเทพฯ)                                      (B/–/–)                                                                                                                                                                                                                                        

เชา้      บริการอาหาร เซตเบนโตะ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น 

09.15    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ XJ601 **ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

14.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ  

**หากตอ้งการท ากรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีได*้* 

 

ขอ้ส าคญั  

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ  

- ถา้หากมผูีเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7 วนักอ่นการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงใหเ้ท่านั้น การเสริมเตยีงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตียง 

SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสริมเตียง) กรณีท่ีหอ้ง TRP เต็ม ทางบริษทัอาจจะตอ้งปรบัไปนอนหอ้งพกัส าหรบั 1 

ท่าน 1 หอ้งและส าหรบั 2 ท่าน 1 หอ้ง โดยท่านจะตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น รถบสัน าเท่ียวสามารถใหบ้ริการวนั

ละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีดา้นหนา้เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หรือจากด่าน

ตรวจคนเขา้เมืองก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบรอ้ย

แลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ 

หรือคณะท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ท่ีเพื่อท าราคาใหใ้หม่ทกุคร ัง้  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ต ัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษนี า้มนั

ทกุแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรือ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถอืขึ้นเครื่องบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- หวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

06 – 10 เมษายน 2566 39,999 6,500 

23 – 27 เมษายน 2566 37,999 6,500 

24 – 28 เมษายน 2566 37,999 6,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใชต้ ัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 18,500 บาท 

ไม่มีราคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 



 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่  าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดั

คู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

- ค่าอาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 

- ค่าวซีา่ส  าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 

- ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่น ัง่บนเครื่องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ท ัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัสายการบิน และ รุ่นของ

เครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเก็บภาษนี า้มนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บลูกคา้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ท ัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- ค่าวีซ่าท่องเท่ียว 1,500 บาท 

- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลมุประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงนิรกัษาโควิด-19  

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ช ัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์ที่ทางญี่ปุ่ น

ก าหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้บัทางบริษทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท  าการ

ยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่คา้ และตอ้ง

มีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

 

เงือ่นไขการจอง 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ าคร ัง้ท่ี 1 ท่านละ 15,000 บาท หลงัจากส่งเอกสาร

ยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ทา่นจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัที 

หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่  าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่

หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิ์ไปตามระบบ ตามล  าดบั เนื่องจากทกุพเีรียด เรามทีีน่ ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  

**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอรต์และขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการย่ืนเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทนัทีหลงัจากการช าระเงิน 

หนงัสอืเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั และเหลอืหนา้ว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 

2 หนา้  โปรดตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้ริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่ริษทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ์ไมส่ามารถคืนเงนิมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึ่งก็ตาม 

https://bit.ly/3NVFrkV


 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

100% 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คืนเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรือหกัค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่าย

จ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนเงนิค่าทวัรท์ีช่  าระแลว้ท ัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลกิเทีย่วบนิโดย

สายการบนิ บริษทัจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลือ่นการเดินทางในพเีรียดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยึดตามนโยบายของสายการบนิและบริษทั

แลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิไดท้กุกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดินทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้

หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริงท ัง้หมด 

ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรียดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กิดขึ้น

จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

- ในการยืน่วซี่า กรณียืน่วซี่าไม่ผ่าน ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าบริการยื่นวซี่าและจดัเตรยีมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ

ตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซีา่ เป็นตน้ กรณียืน่วซีา่หลงั 15 วนัก่อนเดนิทาง หากถกูปฏเิสธวซีา่ บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่ืนเงนิ 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่ยนืยนั

กบัเจา้หนา้ทีก่่อนทุกคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยาน

เป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส  าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความ

เสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผดิชอบไม่วา่สว่นใดส่วนหนึ่ง หาก

ทา่นไมด่  าเนินการสง่ส  าเนาหนา้แรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 3 หรือ 

5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้  เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบัส่วนใดได ้

จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดี่ยวตามที่

ระบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  



 

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าบรกิารคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มอี  านาจในการตดัสนิใจหรือใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรียดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการหกั

ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

- บริษทัขอสงวนสิทธิ์  ในการไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้นี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสทิธิ์ ไม่

สามารถขอรบัเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่า่นไม่ตอ้งการไดร้บับริการ หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดที่

ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน 

เนื่องจากทางบรษิทัไดท้  าการจองและถกูเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้ริการไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ โดยสว่นนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่  าเป็นจะตอ้งมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

**เม่ือท่านช าระเงนิค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 


