
 

 
 
 
 

รหสัทวัร ์Jap2458 
 

 
 

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 เคานเ์ตอร ์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   ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดย สายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ600  **ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

DAY 2  นารติะ – วดัอาซากสุะ – ถนนนากามิเซะ – โกเทม็บะ พรเีมี่ยมเอาทเ์ลท็  –  หมู่บา้นน ้ าใส โอชิโนะฮคัไค   (-L/D)                                                                                                              

08.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น 



 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา **  

น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วดัทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นวดัทีม่คีวามศกัดิ์สทิธิ์ และไดร้บัความ

เคารพนบัถอืมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวน   อิมทองค าที่ศกัดิ์สทิธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ง

มกัจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดท ัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดใน

โลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวดั ทีม่ชีื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้

สู่ตวัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึ

พื้นเมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บฟุเฟ่ต ์YAKINIKU 

บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง มีเน้ือสตัวใ์หเ้ลอืกมากมาย ไม่อ ัน้ เลอืกทานไดต้ามใจชอบ 

 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 

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

ไฟฟูจ ิดว้ยววิทวิทศันข์องหมู่บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสูิงตระหงา่น และสายน า้บริสุทธิ์ทีเ่กิดจากหมิะบนยอด

ภูเขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 



 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ 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 – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว – FUJI SHIBAZAKURA PARK – ย่านชินจูก ุ         (B/L/–)                                                                                     

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู่ ฟูจยิามา่ ฟูจซิงั หรอื ทีเ่รารูจ้กักนัท ัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟจู ิ(MOUNT FUJI) ต ัง้อยู่ระหวา่ง 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 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่  าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและทา่นจะไดส้มัผสักบั

บรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณเ์รื่องราวต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการเกิดแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การ

วางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่ นไมส่ามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้า่นอสิระเลอืกซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางชมดอกพิ้งคม์อส ที่ FUJI SHIBAZAKURA PARK สมัผสักบัความงามเทศกาลที่น่าสนใจและดึงดูดผูค้นจากความ

สวยงามของดอกพิงคม์อสสชีมพูสวยสดที่ท  าการปลูกและดูแลรกัษาเป็นอย่างดี นกัท่องเที่ยวจะไดช้ื่นชมความงดงามของดอกชิบะ

ซากรุะ หรือดอกพงิคม์อส ทา่มกลางภาพเบื้องหลงัทีเ่ป็นภูเขาไฟฟูจทิีอ่ยู่ในช่วงก าลงัสวยงามเป็นพเิศษ มองเหน็ไดเ้ด่นชดั เหมาะแก่การ

เก็บภาพความประทบัใจ และดว้ยความสวยของดอกพงิคม์อสทีบ่านสะพรัง่เต็มพื้นทีก่ลายเป็นสชีมพูสดใสทีส่วยราวกบัภาพวาดในเทพ



 

นิยาย เป็นทีน่่าสนใจใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว ท ัง้ยงัสามารถหาของกินทอ้งถิน่ และ ของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ิดมอืกลบัมาไดอ้กีดว้ย (ขอสงวนสทิธิ์

กรณีดอกพิ้งคม์อสไมบ่าน น าทา่นทอ่งเทีย่วทีห่มูบ่า้นอยิาชโินะซาโตะแทน)     

 
น าทา่นชอ้ปป้ิง ย่านชินจุก ุใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา 

เครื่องเลน่เกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนดเ์นม เสื้อผา้แฟชัน่ส  าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดงั

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

 
ค า่ อสิระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

DAY 4   อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั                                                                                           (B/–/–)                                                                                                                        

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาทิ 

 ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ที่สรา้งขึ้นเพือ่อุทศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระจกัรพรรดิเมจ ิซึ่งเป็น

จกัรพรรดทิีม่คีวามส าคญักบัประเทศญี่ปุ่ นยุคปจัจบุนัเป็นอย่างยิง่ และไดร้บัความเคารพจากชาวญี่ปุ่ นยุคปจัจบุนัมากทีสุ่ด   

 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  

 ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามมุถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูปปัน้สุนขัแสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนดัพบ

ยอดฮิตส าหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวทีต่กึ(109) อจิมิารุคิว ท ัง้เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและแฟชั ่น

ช ัน้น าของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอืน่ๆมากมาย  



 

 SHISUI PREMIUM OUTLETS อยู่ใกลก้บัสนามบนินาริตะ เปิดใหบ้ริการทุกวนั มแีบรนดช์ ัน้น าของญี่ปุ่ นและแบรนดต่์างประเทศให ้

เ ลือ กสร รม ากม ายกว่ า  1 2 0  ร ้า นค ้า เ ช่ น  COACH, COACH MEN,DISNEY STORE, ISETAN, UGG, G-STAR RAW, 

BILLABONG, PUMA, GAP, TAKEUCHI KIKUCHI, MICHAEL KORS,TOMMY HILFIGER, NEW BALANCE, DIESEL, 

SAMSONITE, SAMANTHA THAVASA, POLO RALPH LAUREN สามารถชอ้ปไดต้ ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุ

ใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

 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 ัง้ย ังจะไดส้มัผสักบัตวัการตู์นเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มกิกี้ เมา้ส ์

มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการตู์นอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

การเดินทางจากนาริตะสูโ่ตเกยีว 

 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบนินาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม (มเีป็นบางโรงแรม) แต่เนื่องดว้ยจะตอ้งเริ่มตัง้ แต่ 

9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงทีม่ลูีกคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท า

ใหข้ึ้นรถบสัไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดนิทางท ัง้หมด 

2) รถไฟสาย KEISEI SKYLINER เป็นรถไฟทีว่ิ่งจากสนามบนินาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใชค้วาม เร็วในการวิง่ 160 

ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ที่เทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่หบ้ริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเที่ยว

สุดทา้ยวา่หมดตอนกี่โมง     

3) รถไฟสาย NARITA EXPRESS (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืว่าเป็นรถไฟทีร่าคาค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็น

แบบระบุทีน่ ัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึ้นไปแลว้เราจะไม่มทีีน่ ัง่เบาะสามารถหมนุเขา้ หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋

แผนทีก่ารเดนิทาง      

  UENO  NIPPORI  AIRRPORT   

นาท ี   41   36     KEISEI SKYLINER 

          

 IKEBUKURO SHINJUKU SHIBUYA SHINAGAWA TOKYO     

นาท ี 97 92 84 80 67   

NARITA EXPRESS 

N'EX 

          

 IKEBUKURO SHINJUKU SHIBUYA TOKYOCITY SHINAGAWA     

นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

AIRPORT LIMOUSINE 

BUS 

          

 TOKYO AREA        

นาท ี 90+           TAXI 



 

รถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาที่รถไฟใหบ้ริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเช็ค

เทีย่วสุดทา้ยวา่หมดตอนกี่โมง  

4) AIRPORT LIMOUSINE BUS เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกียวแต่รถบสันี้จะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อ

รอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้ริการ 5.55-

17.30 น ถา้เดก็อายุต ากวา่ 12 จะเสยีครึ่งราคา  

5) TAXI ในส่วนของรถแทก็ซีน่ี้ ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมทีพ่กัย่านนาริตะจะอยู่ทีร่าคา 20,000 -25,000 เยน (โดยราคานี้จะไม่

รวมค่าทางด่วน)   

*** ราคาค่าเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง *** 

เท่ียง-ค า่  อสิระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแกก่ารท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

DAY 5   สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  (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*้* 

วนัที่เดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

05-09 พฤษภาคม 2566 34,999 6,500 

06-10 พฤษภาคม 2566 BUS01 33,999 6,500 

06-10 พฤษภาคม 2566 BUS02 33,999 6,500 

07-11 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

08-12 พฤษภาคม 256 33,999 6,500 

09-13 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

09-13 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

10-14 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

11-15 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

11-15 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

11-15 พฤษภาคม 2566  BUS03 33,999 6,500 

12-16 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

12-16 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 



 

 

ขอ้ส าคญั  

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

ถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดย

ส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทกุท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ  

12-16 พฤษภาคม 2566  BUS03 33,999 6,500 

13-17 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

13-17 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

14-18 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

14-18 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

15-19 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

17-21 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

18-22 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

19-23 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

19-23 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

20-24 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

21-25 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

22-26 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

23-27 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

24-28 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

25-29 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

25-29 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

26-30 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

26-30 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

27-31 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2566 33,999 6,500 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2566 33,999 6,500 

31 พ.ค. - มิ.ย. 2566  35,999 6,500 

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

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



 

- ถา้หากมผูีเ้ดนิทางต า่กว่า 20 คน ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 7 วนั

กอ่นการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงใหเ้ท่านั้น การเสรมิเตยีงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ใน

การเสริมเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสริมเตียง) กรณีที่หอ้ง TRP เต็ม ทางบริษทัอาจจะตอ้งปรบัไปนอนหอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 หอ้งและ

ส าหรบั 2 ทา่น 1 หอ้ง โดยทา่นจะตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดี่ยว 

- อตัราน้ีเฉพาะนกัท่องเที่ยวที่ถอืหนงัสอืเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถอืหนงัสอืเดินทางตา่งประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมเพิ่ม

จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น รถบสัน าเที่ยวสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 

ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่ดา้นหนา้เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หรือจากด่านตรวจคนเขา้

เมืองก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรท์ี่ท่านช าระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่น

หน่ึง 

กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาที่สถานะผูเ้ดินทางเป็น เด็กนักเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรือคณะ

ที่ตอ้งการใหเ้พิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ที่เพื่อท าราคาใหใ้หม่ทกุคร ัง้  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

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

กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง 

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

- รถรบัส่งน าเทีย่วตามรายการ 

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมท่องเทีย่ว 

- หวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่  าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีง

แทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่

รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ค่าประกนัอบุตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสยีชีวติวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตาม

เงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 

- ค่าวซ่ีาส  าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเท่านัน้ 

- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าท  าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละ

ไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 



 

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

ไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทกุท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- คา่วซ่ีา 

- ประกนัการเดินทางที่ครอบคลมุประกนัสขุภาพที่มีวงเงนิรกัษาโควดิ-19  

- กรณีที่ไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเขา้และออกจากประเทศไทย ที่มผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ช ัว่โมง และเป็น

แบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยืนยนั 

เพือ่ท  าการยา้ยวนัเดนิทาง หรือเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบนิและบริษทัคู่คา้ และ

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

เงือ่นไขการจอง 

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าคร ัง้ที ่1 ท่านละ 15,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 

2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้  กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิ

ตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้ม าใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิ์ไปตามระบบ ตามล  าดบั เนื่องจากทกุพเีรียด เรามทีีน่ ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทาง

บริษทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเกบ็คา่บริการ เตม็จ านวน เทา่นั้น  

**กรุณาสง่ส าเนาพาสสปอรต์และขอ้มูลที่จ าเป็นตอ้งใชใ้นการยื่นเอกสารลงทะเบยีน ERFS และวีซ่า ทนัทีหลงัจากการช าระเงนิ หนงัสอืเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั และเหลือหนา้วา่งส าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กวา่ 2 หนา้  โปรดตรวจสอบ

กอ่นสง่ใหบ้ริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่ริษทัก าหนด ทางบริษทัจะถอืว่าท่ านสละ

สทิธิ์ยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท  าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางต ัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิ

ก่อน 40 วนั*  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่  าระแลว้ท ัง้หมด  

- กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ 

บริษทัจะเก็บเป็นเครดติหรือเลือ่นการเดนิทางในพเีรียดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบริษทัแลนดต่์างประเทศ ไม่

สามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หล ังจาก

เจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิท ัง้หมด ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพี

เรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรียดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นจริงส  าหรบั

การด าเนินการจองคร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ต ัว๋ภายในประเทศ เช่น ต ัว๋เครื่องบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ที่

ก่อนทกุคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่ นไฟลท์บนิ 

หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส  า คญั ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสง วนสทิธิ์ในการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น   

https://bit.ly/3NVFrkV


 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ต ัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่

ด  าเนินการส่งส  าเนาหนา้แรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 3 หรือ 5 วนั 

ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส  าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ต ัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้ง

ไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล 

ประทว้ง ค าส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้งค่าบริการ

คนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มอี  านาจในการตดัสนิใจหรือใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลือ่นวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจรงิส  าหรบัการด าเนินการจองคร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง 

กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษสีนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในคร ัง้นี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถขอรบั

เงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่

ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท่้าน เนื่องจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูก

เก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดย

ส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่  าเป็นจะตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**เม่ือท่านช าระเงนิค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 

 

 


