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20.30 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 ROW F สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี

เอก๊ซ ์ Thai Air Asia X (XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ  ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิ XJ600 (ไมร่วมอาหารบนเครือ่ง) 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ      
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08.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่

(เวลาทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

นครนารติะ เป็นนครในจังหวัดชบิะ ประเทศญีปุ่่ น เป็นทีต่ัง้ของท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ซึง่เป็น

ทา่อากาศยานนานาชาตทิีใ่หบ้รกิารส าหรับพืน้ทีข่องกรงุโตเกยีวและเมอืงโดยรอบ  หลังจากผา่นขัน้ตอน

ของกรมศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

เดนิทางสู ่ สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์  ตัง้อยู่ที่เมอืงฮติาชนิากะ  จังหวัดอบิาราก ิมพีื้นที่มากกว่า 215 เฮกตาร ์

ภายในสวนประกอบไปดว้ยตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล เสน้ทางส ารวจป่า เสน้ทางป่ันจักรยานและสวน

สนุก ไฮไลท์ของสวนนี้จะอยู่ที่เนินเขามฮิาราช ิซึง่จะมทีุ่งดอกไมท้ี่เป็นสัญลักษณ์น่าประทับใจของ

นักท่องเที่ยว ในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคม จะเป็นดอกเนโมฟีลาประมาณ 

5,300,000 ตน้ สว่นในชว่งเดอืนตุลาคมจะเป็นพุ่มดอกโคเชยี ประมาณ 32,000 ตน้ ซึง่จะเปลีย่นเป็นสี

แดงสดในชว่งกลางเดอืนตลุาคม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ (รวมคา่เขา้ชมสวน)  

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ • สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ • สะพานแขวนรวิจวิ • วดัอาซากุ

สะ  ถนนนาคามเิสะ • จดุถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี• ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ                  (-/

กลางวนั/-) 
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ตารางแสดงขอ้มลูดอกไมใ้นสวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) อา้งองิจาก https://hitachikaihin.jp 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าทา่นชมสะพานแขวนรวิจวิ เป็นหนึง่ในสะพานแขวนเดนิเทา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น  มรีูปร่างเป็นตัว V 

มคีวามยาว 375 เมตรทีท่อดตัวขา้มทะเลสาบรวิจวิอนัสวยงามในอทุยานแหง่ชาตโิอคคุจุแิหง่จังหวัดอบิา

ราก ิและมคีวามสงูจากพืน้ดนิประมาณ 100 เมตร บนสะพานสามารถมองเห็นเทอืกเขายามโิชะและอาบุ

คมุะ อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบับรรยากาศและถา่ยภาพความประทับใจ (รวมคา่เขา้สะพาน)  

  

จากนัน้ ชมวดัอาซากุสะ หรอื วดัเซ็นโซจ ิทีม่ปีระตูและโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นบรเิวณ

ดา้นหนา้ทางเขา้วัด  วัดอาซากุสะเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมือง

โตเกยีว  ถกูสรา้งขึน้เสร็จเมือ่ประมาณปี ค.ศ. 645 ตามต านานเล่าว่าเมือ่ประมาณปี 628 สองพีน่อ้งได ้

ออกเรอืไปตกปลา และตกรูปปั้นเจา้แม่กวนอมิไดท้ีแ่มน่ ้าสมุดิะ และแมว้่าพวกเขาจะพยายามทิง้รูปปั้น

กลับลงสู่แมน่ ้าเท่าไหร่ก็ตาม รูปปั้นเจา้แม่กวนอมิก็จะกลับมาหาพวกเขาอยูเ่สมอ จงึไดม้กีารสรา้งวัดนี้

https://hitachikaihin.jp/
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ขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานของรปูปัน้เจา้แมก่วนอมิ และกลายมาเป็นวัดทีน่ยิมอนัดับหนึง่ของเมอืงโตเกยีว

ในปัจจบุนั 

 

น าทา่นชม ถนนนากามเิสะ (Nakamise)  ตัว

ถนนจะมคีวามยาวตลอดสายประมาณ 

200 เมตร ประกอบไปดว้ยรา้นคา้

มากมาย 2 ฝ่ังทางเดนิ มีสนิคา้ ขนม 

อาหารและของที่ระลึกหลากหลาย

จ าหน่ายตลอดทางเดนิ ไมว่า่จะเป็นชดุ

ยูกาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเคี้ยว

หลากหลายชนิด เช่น ขนมมันจุหรือ

ขนมทีม่แีป้งคลา้ยกบัโมจ ิแลว้มไีสข้า้ง

ใน ใหเ้ลือกกันหลากหลายแบบ โดย

รา้นคา้ตา่งๆมกัจะใหช้มิกอ่นทีจ่ะซือ้ได ้ อสิระใหท้า่นตามอธัยาศัย 
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จากนัน้ แวะพักถ่ายรูป ณ จุดถ่ายรูปโตเกยีว

สกายทร ีหรอืเรยีกว่าโตเกยีวทาวเวอร์

แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคลื่นตัง้อยู่ที่

แขวงซมูดิะ กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น 

ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสรา้งที่สูงที่สุดใน

ประเทศญีปุ่่ น และ ไดก้ลายเป็นหอคอย

ทีสู่งทีส่ดุในโลก ทีค่วามสูง 634 เมตร  

อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทับใจ

ตามอธัยาศัย 

จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ ซึง่ต็มไปดว้ยหา้งสนิคา้แฟชั่นและหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่อย่าง Isetan, 

Takashimaya และ Marui เรยีงรายกันอยูม่ากมาย บรเิวณทางออกฝ่ังตะวันออกของสถานีชนิจุกยุังมี

หา้งรา้นใหนั้กทอ่งเทีย่วหลากหลายกลุม่วัยไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ ไมว่า่จะเป็นดสิเคาทส์โตรอ์ยา่ง Don 

Quijote รา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอยา่ง Yamada Denki  หรอืจะเป็น Shinjuku Subnade ซึง่มรีา้นสนิคา้

หลากหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งเต็มอิม่ 
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เย็น        อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  WASHINGTON HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น  

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mt. Fuji) เป็นภเูขาทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นซึง่เป็นทีรู่จั้กกนัเป็นอยา่งด ีมรีะดับ

ความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเลอยู่ที่ 3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 

100,000 ปีทีแ่ลว้ ภเูขาไฟฟจูไิดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความ

นยิมเป็นอยา่งมาก  น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิเพือ่ชมความสวยงามทัศนยีภาพบรเิวณโดยรอบ

ภเูขาไฟฟจูพิรอ้มถา่ยภาพความประทับใจและเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศัย (ขอสงวนสทิธิ์

ไมข่ ึน้ชมภเูขาไฟฟจู ิในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยหรอืสถานปิีดใหบ้รกิาร) 

 

วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 • ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว • หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค • โกเทมบะ เอา้ท์

เล็ท                                                           (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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น าทา่นสู ่ ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว จัดแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพ

แผ่นดนิไหว  หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอทุกภัย และหอ้งเขา

วงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้งานฝีมือญี่ปุ่ นต่างๆ เช่นมีดแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑ์

เครือ่งปั้นดนิเผา เครือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย ทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงไม่สามารถหาซือ้ไดจ้าก

เมอืงอืน่รวบรวมไวท้ีน่ีเ่พยีงทีเ่ดยีว 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค  ตัง้อยูใ่นจังหวัดยามานาช ิเป็นหมูบ่า้นเล็กๆเกา่แกใ่นบรเิวณทะเลสาบทัง้ 

5 รอบภเูขาไฟฟจู ิ ภายในหมูบ่า้นมบี่อน ้าศักดิส์ทิธิท์ีจ่ านวน 8 บอ่ ผุดขึน้มาตามธรรมชาตโิดยเกดิจาก

หมิะทีล่ะลายจากเนนิภูเขาไฟฟจูทิีอ่ยูใ่กล ้ๆ ซึง่กรองจากภูเขาผ่านชัน้ลาวาทีม่รีูพรุนมานานกว่า 80 ปี 

สง่ผลท าใหน้ ้านัน้ใสกวา่น ้าปกตจินสามารถมองเห็นกน้บอ่ไดแ้ละเป็นทีเ่คารพของคนทอ้งถิน่ตัง้แต่อดตี

จนถงึปัจจุบัน  อสิระใหท้่านเดนิชมหมูบ่า้นตามอัธยาศัยพรอ้มกับลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ของชาวบา้นใน

หมูบ่า้นซึง่มวีางขายตามหนา้บา้นและทางเขา้หมูบ่า้นอยา่งไมข่าดสาย 

 

จากนัน้ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต ซึง่เป็นเอา้ทเ์ล็ตบรรยากาศแบบเอา้ทด์อร์

ขนาดใหญ่แห่งหนึง่ของญีปุ่่ น มรีา้นคา้ใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากกว่า 200 รา้นและศูนยอ์าหาร โดยรา้นคา้

ต่างๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ากต่างประเทศ ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ อปุกรณ์กฬีา เครือ่งใชใ้น

ครัวเรอืน และสนิคา้อเิลกทรอนกิส ์แบรนดท์ีเ่ป็นทีน่ยิมก็จะมทีัง้ 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 และอืน่ๆอกีมากมาย  หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
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ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

ทีพ่กั  FUJISAN GARDEN HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น 

หลงัจากรบัประทานอาหารค า่เรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้า่นพกัผอ่นดว้ยการแชอ่อนเซ็น  เพือ่ผอ่น

คลายกลา้มเนือ้ ความเหนือ่ยลา้ จากการเดนิทางมาตลอดท ัง้วนั 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั)  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัทีส่ ี ่ พระใหญไ่ดบตุส ึ• โยโกฮามา่ • ไชนา่ทาวน ์• ทา่เรอืโอซนับาช ิ • โอไดบะ • นารติะ                                        

                     (เชา้/-/-) 
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น าทา่นชม  พระใหญไ่ดบตุส ึ ประดษิฐานอยูท่ีว่ัดโคโตกอุนิ แห่งเมอืงคามาคุระ สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1252 นับอายุ

ไดร้าวๆ 764 ปี พระใหญ่ไดบตุสนึี้ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตเิป็นพระพุทธรูปทีม่ขีนาดใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของประเทศญีปุ่่ น มคีวามสูง 11.3 เมตร  ปัจจุบันประดษิฐานอยู่พืน้ทีก่ลางแจง้ แต่ก่อน

หนา้นัน้ถูกสรา้งใหป้ระดษิฐานอยูใ่นตัวอาคารวัด จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1498 เกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหว 

ท าใหต้ัวอาคารวัดถลม่ลงมา หลองเหลอืแตพ่ระพทุธรปูทีย่นืหยดัมาจนถงึทกุวันนี ้(รวมคา่เขา้ชม) 

 

น าทา่นสู ่ เมอืงโยโกฮามา่  ตัง้อยูใ่จกลางประเทศญีปุ่่ น ตามแนวชายฝ่ังของมหาสมทุรแปซฟิิก และเป็นหนึง่ใน 

15 เมอืง ทีรั่ฐบาลญีปุ่่ นก าหนดไวใ้หเ้ป็นเมอืงยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญ โดยจ านวนประชากรของโยโกฮามา่ 

3.7 ลา้นคน ท าใหเ้มอืงนีใ้หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ   
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เดนิทางสู ่ ยา่นไชนา่ทาวน ์ ทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น ในสมัยกอ่นทีค่นจนีเขา้มาตดิต่อคา้ขายกับชาวญีปุ่่ นในปี 1859 

เกดิการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมอยา่งมากมาย เชน่ กว๋ยเตีย๋วแบบจนี ทีถู่กปรับเปลีย่นโดยคนญีปุ่่ น จนมา

เป็นราเมง ในปัจจุบันที่ทุกท่านคุน้เคย เป็นตน้  ทัง้ย่านนี้จะเต็มไปดว้ยสแีดงตามแบบฉบับย่านไชน่า

ทาวนท์ั่วทกุมมุโลก ไมว่า่จะเป็นซุม้ประตูสแีดง ป้ายไป โคมไฟ ตกึแถว เป็นตน้ อสิระใหท้่านเลอืกทาน

อาหารตามอธัยาศัย 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้ เดนิทางสู่ ทา่เรอืโอซนับาช ิก่อสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1894 และไดรั้บการบูรณะซอ่มแซมเมือ่ปี ค.ศ.

2002 เป็นทา่เรอืทีย่ืน่ออกไปบนอา่วยาวถงึ 400 เมตร บรกิารแกเ่รอืส าราญนานาชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาใน

พื้นที่ ซ ึง่ท่าเรือนี้มีความพเิศษมากกว่าท่าเรือที่อื่นดว้ยการท าจากไมอ้อกแบบเป็นลักษณะ “คลื่น

ทางเดนิ” ไต่ระดับชับ้สลับกับพืน้หญา้ เป็นสถาปัตยกรรมทีแ่ปลกตา ท าใหเ้ป็นจุดท่องเทีย่วอกีนงึจุดที่

น่าสนใจ 
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จากนัน้ เดนิทางสู่ โอไดบะ แหล่งชอ้ปป้ิงและความบันเทงิของโตเกยีว มสีภาพเป็นเกาะอยูท่ีอ่่าวโตเกยีว ใน

สมันเอโดะ ค.ศ. 1603 – 1868 เกาะโอไดบะ ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของ

ขา้ศกึ ตอ่มาอกี 100 กวา่ปี เกาะนีถ้กูถมเพิม่เพือ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย ตกึ ส านักงานและท่าเรอื ค.ศ. 1990 

มโีรงแรมและศูนยก์ารคา้เขา้มาเปิดและเริม่มสี ิง่ก่อสรา้งใหม่ๆเริม่ทยอยเกดิขึน้ เช่น ตกึ FUJI TV 

BUILDING , TELECOM CENTER เป็นตน้  

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยที ่หา้ง Diver City Tokyo Plaza เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีม่แีบรนดเ์นมทัง้

ในและตา่งประเทศใหเ้ลอืกซือ้มากมาย รวมไปถงึรา้นอาหารตา่งๆอกีดว้ย บรเิวณดา้นหนา้แห่งนี้ ท่านจะ

ไดพ้บกับหุ่นยนตก์ันดัม้ ซึง่มขีนาดเท่าของจรงิดว้ยความสูงโดยประมาณ 19 เมตร ตัง้เด่นเป็นสง่าให ้

ทา่นไดถ้า่ยรปูเก็บความประทับใจอกีดว้ย 

 

เย็น        อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั MARROAD INTERNATIOPNAL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั)  
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.15 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601  

(ไมร่วมอาหารบนเครือ่ง)  

14.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

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

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางไป วนัเดนิทางกลบั        จ านวน ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

30 ก.ย. 2565 04 ต.ค. 2565 30+1 29,999 6,900 

07 ต.ค.  2565 11 ต.ค. 2565         30+1 30,999 6,900 

14 ต.ค.  2565 18 ต.ค. 2565 30+1 31,999 6,900 

21 ต.ค. 2565 25 ต.ค. 2565 30+1 35,999 6,900 

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ • สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                   (เชา้/-/-) 
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**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 10,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทัวรแ์ละตัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม คา่ทปิไกด,์พนกังานขบัรถ รวมท ัง้ทรปิ 1,500 บาท/ทา่น 

** ราคาขายขา้งตน้รวมคา่บรกิารยืน่วซีา่ เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรณุา

สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้กอ่นท าการจอง  ในกรณีทีม่กีารยกเลกิการยืน่วซีา่ทางบรษิทัจะด าเนนิการคนืคา่วซีา่

ใหท้า่นละ 1,575 บาท** 

หมายเหต ุ:  การใหบ้รกิารของรถบสัน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่ น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นน ัน้สามารถ

ใหบ้รกิารไดว้นัละไมเ่กนิ 12 ช ัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ตารางการทอ่งเทีย่วในรายการเดนิทาง โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

ตามประกาศของรฐับาลญีปุ่่ น (อพัเดท 26 พ.ค.65)  ส าหรบัมาตรการเปิดรบันกัทอ่งเทีย่ว ต ัง้แตว่นัที ่10 

มถินุายน 2565 ทีเ่ดนิทางในรปูแบบของคณะทวัร ์ โดยประเทศไทยถกูจดัอยูใ่นกลุม่สนี า้เงนิ  

            กลุม่สนี า้เงนิ (เสีย่งต า่)  

- ไมต่อ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิประเทศญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตวั 

- ไมต่อ้งแสดงผลการฉดีวคัซนี (VACCINE CERTIFICATE) 

- นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นตอ้งดาวนโ์หลดแอปพลเิคช ัน่ดงัตอ่ไปนี ้

วธิปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

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

(ภาษาองักฤษ) 

2. ดาวนโ์หลดแอป My SOS ในโทรศพัทม์อืถอื ตดิต ัง้และด าเนนิการตามข ัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

- ลงทะเบยีน 

- ตอบแบบสอบถาม  จากน ัน้บนัทกึ QR CODE 

- ลงทะเบยีนข ัน้ตอนการกกัตวัทีส่นามบนิขาเขา้สว่นหนึง่ทางแอป MySOS ลว่งหนา้ (ฟาสต ์แทร็ก) 

- แสดง QR CODE ทีส่นามบนิขาเขา้ 

- กรอกหนงัสอืใหค้ าม ัน่สญัญาผา่นแอปพลเิคช ัน่ 
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ด าเนนิการท ัง้ 4 ข ัน้ตอนนีก้อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 6 ช ัว่โมงกอ่นเทีย่วบนิลงจอด หากไมด่ าเนนิการตาม

ข ัน้ตอนท ัง้หมดผา่นแอปพลเิคช ัน่ ท่านจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบนิดว้ยลายมอืของท่านเอง ซึง่ใชเ้วลา

คอ่นขา้งนานพอสมควร 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยส าหรบัคนไทย  เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนด

ของรฐับาลไทยมากกว่า 14 วนัก่อนการเดนิทาง (VACCINE CERTIFICATE หรือ International 

Vaccinated Certificate 

ขอ้มลูเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วนัที ่10 ม.ิย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัรฐับาลญีปุ่่ น 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรงุเทพฯ-นารติะ-กรงุเทพฯ สายการบนิ Thai Airasia X  (XJ)  

เป็นตั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

- ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

- คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

- คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

- คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากประเทศญีปุ่่ นไดรั้บ

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วัน) 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 
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- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื ญีปุ่่ นมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอ

เรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

- คา่ประกนัสขุภาพ COVID-19 

- คา่ตรวจ ATK หรอื RT-PCR ทไีมม่รีะบใุนรายการทัวร ์หากประเทศตน้ทางหรอืปลายทางมกี าหนดใหต้รวจ 

- คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง  กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง และ

เป็นแบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นก าหนดเทา่นัน้ ทา่นตอ้งยืน่ผลใหก้บัทางบรษัิท กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีล

ตรวจและใบรับรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท าการยา้ยวันเดนิทาง หรอืเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับนโยบายของสายการบนิและบรษัิทคู่คา้ และตอ้งมใีบรับรองผลการตรวจเป็น

ภาษาองักฤษ เทา่นัน้ แบบฟอรม์ : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- คา่ทปิไกด,์พนักงานขบัรถ รวมทัง้ทรปิ 1,500 บาท/ทา่น 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระมดัจ า 16,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันที

กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

 กรณูาสง่ส าเนาพาสปอรต์ พรอ้มขอ้มลูการตดิต่อ เบอรโ์ทรศัพท ์ทีอ่ยู ่และอเีมลล ์ของผูเ้ดนิทาง เพือ่ใชใ้นการ

ลงทะเบยีน ERFS และวซีา่ทันท ีหลังจากการช าระมัดจ า หนังสอืเดนิทางหรอืพาสปอรต์ ตอ้งมอีายคุงเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ และมหีนา้วา่งส าหรับตดิวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ขึน้ไป 

 กรณีท าการจองนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100 

% 

 กรณีไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่และการจัดเตรยีมเอกสาร 1,500 

บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆตามจรงิ 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน 

จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50% จากราคาขาย และค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  
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 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน อาจจะ

ตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก บรษัิทฯ ขอแนะน าใหท้่าน

เปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 การวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าใหห้อ้งพักแบบเดี่ยว Single หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญีปุ่่ นนัน้ อาจจะมคีวามแตกตา่งกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมที่

ระบชุือ่และระดับมาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการทอ่งเทีย่วของ

ประเทศญีปุ่่ นเทา่นัน้ ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดับสากลได ้

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมากรุ๊ป  หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ายการทัวรร์ะบไุวใ้นรายการไมว่่า

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดตามรายการใหแ้กท่า่น 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆเพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ  ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

 อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์,วนัหยดุยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทวัร ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่า

ทวัรท์ัง้หมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทัง้ส้ิน 
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 มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆแทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(20 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง , ยกเลกิการเดนิทาง หรอืมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วัน

กอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่าง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่านจองทัวร ์ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีท่านเป็นอสิลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ

หรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู 

ทีไ่มใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ 

หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่ง

แทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไข

ตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด** 

 

********************************************************* 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


