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Code: JXJ03_290622-093822 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JXJ03SUGOI TOKYO FUJI !!!ทวัรญ์ีปุ่่ น 5 วนั 3 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA Xนํา้หนกักระเป๋า 20Kg. Carry on 7Kg. 

เดนิทางกนัยายน-ตลุาคม 65 เร ิม่ตน้เพยีง 28,555 บาท  
พกั ฟจูอิอนเซ็น 1คนื โตเกยีว 2 คนื 

 
สมัผสักลิน่อายความเป็นญีปุ่่ นอยา่งใกลช้ดิ ‘’ภเูขาไฟฟจู’ิ’ ทีส่ถานที ี ่5 

ไหวพ้ระขอพรวดัชือ่ดงั วดันารติะซนัชนิโชจ ิและ วดัอาซากสุะ 
ลอ่งเรอืโจรสลดัชมทะเลสาบอาช ิเทีย่วหบุเขาโอวาคดุาน ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 
ชอ้ปป้ิงแบบจใุจที ่Gotemba Premium Outlets ชนิจกู ุชบิยูา่ หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้
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 FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ600BKK-NRT23.55-08.00 
RETURN:   XJ601NRT-BKK09.15-14.00 
 
 
 
20.30 น. พรอ้มกนัที ่ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชัน้ 4เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก  พักเดีย่ว/เดนิทาง 
ทา่นเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

02-06 กนัยายน 2565 28,555  
 
 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(Infant ไมเ่กนิ2ปี 6,000 

บาท) 

4,500 31  

09-13 กนัยายน 65 28,555 4,500 31  

16-20 กนัยายน 65 28,555 4,500 31  

23-27 กนัยายน 6565 28,555 4,500 31  

30 กนัยายน – 04 
ตลุาคม  

28,555 4,500 31  

05-09 ตลุาคม 65 28,555 4,500 31  

06-10 ตลุาคม 65 28,555 4,500 31  

07-11 ตลุาคม 65 28,555 4,500 31  

12-16 ตลุาคม 65 31,555 4,500 31  

13-17 ตลุาคม 65 31,555 4,500 31  

14-18 ตลุาคม 65 30,555 4,500 31  

19-23 ตลุาคม 65 31,555 4,500 31  

20-24 ตลุาคม 65 31,555 4,500 31  

21-25 ตลุาคม 65 31,555 4,500 31  

26-30 ตลุาคม 65 29,555 4,500 31  

27-31 ตลุาคม 65 29,555 4,500 31  

ไมร่วมคา่บรกิารและยืน่วซีา่ (ประเทศญีปุ่่ น) 2,000 บาท 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 



Page 3 of 12 

 

 

23.55น. ออกเดนิทางออกสู ่ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิAIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่ XJ600(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบน
เครือ่ง บนเครือ่งมจํีาหน่าย) 

 
 
 
 
08.00น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2ชัว่โมง กรณุา

ปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย)  
นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สําคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ 

นําทกุทา่นเดนิทางสู่วัดนารติะซนัชนิโชจ ิเป็นวัดในพระพทุธศาสนาทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงนารติะ จังหวัดชบิะที่
วัดแหง่นีม้รีปูเคารพขององคฟ์โุดเมยีวโอ ทีม่ชี ือ่
เรยีกขานกนัมาตัง้แตส่มัยโบราณวา่ "นารติะฟุ
โด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอืเป็น
หนึง่ในศาสนสถานสําคัญทีเ่ป็นศนูยก์ลางความ
ศรัทธาตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอ 

ตามธรรมเนยีมกอ่นเขา้วัดทีถ่กูตอ้งในการ
ชาํระลา้งเพือ่ความบรสิทุธิก์อ่นเขา้วัด ขัน้ตอนมี
อยูว่า่ตักน้ําใสก่ระบวยทีว่างอยูร่าดมอืซา้ยราด
มอืขวาบว้นปาก และน้ําทีเ่หลอืใชม้อืขวาตัง้
กระบวยขึน้เพือ่ใหน้ํ้าทีเ่หลอืไหลลงมาจนหมด และเป็นการลา้งดา้มจับกระบวยไปในตัว 

ตัววัดเป็นพืน้ทีก่วา้ง ประกอบดว้ยอาคารตา่งๆทีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์ากมาย เชน่ วหิารหลักซึง่เป็นที่
ประดษิฐานของ DainichiNyorai (พระไวโรจนพทุธะ) และวหิารอืน่ๆเชน่ Komyodoวหิารอายเุกนิสามรอ้ยปี
คนนยิมอธษิฐานใหส้มหวังเรือ่งความรัก วหิาร Shakadoทีค่นมักมาอวยพรใหโ้ชคดแีคลว้คลาดปลอดภัย หรอื

ศาลเล็กๆ ทางซา้ยของวหิารหลัก ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของเทพ Shusse－inariทีด่แูลเรือ่งความกา้วหนา้ทางการงาน 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) Japanese Set 
พาทกุทา่นไป ลอ่งเรอืโจรสลัด

ชมทะเลสาบอาช ิ(Lake Ashi) เป็น
ทะเลสาบทีส่วยงาม เงยีบสงบ ราย
ลอ้มไปดว้ยธรรมชาตขิองป่าและ
ภเูขา เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่
ลอ้มรอบภเูขาไฟฟจูทิีม่ชี ือ่เสยีงของ
ญีปุ่่ น กอ่ตัวขึน้จากลาวาของภเูขาไฟ 
ภายหลังจากทีม่กีารระเบดิของภเูขา

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ -วดันารติะซนัชนิโชจิ-ลอ่งเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาชิ-หบุเขาโอวาคุ
ดานิ- Gotemba Premium outlet -ทีพ่กัออนเซ็น   อาหาร เทีย่ง,เย็น 
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ไฟเมือ่ 3,000 ปีทีแ่ลว้ โดยเราจะลอ่งเรอืจากทา่เรอื ทา่เรอืฮาโกเน่มาจ ิ( Hakone Machi Port) สูท่า่เรอืโม
โตะฮาโกเน่  (Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาท ีลอ่งเรอืชมววิขา้มทะเลสาบอาช ิสามารถ
มองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจน และเพลดิเพลนิ
ไปกบับรรยากาศของทะเลสาบและทวิเขา 

จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื 
หบุเขานรก ชมบอ่น้ําแรก่ํามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่ห ้
สกุได ้โดยชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่เมือ่กนิไขดํ่า 1 
ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาวขึน้ 7 ปีนําทา่น อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่
มากมาย เชน่สบูดํ่า , แชมพดํูา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึง่
ลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากกํามะถันทีค่นญีปุ่่ นเชือ่วา่บํารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้งีาม  

จากนัน้พาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที่ Gotemba Premium Outlet เป็น Outlet ทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นเพราะของ
เยอะมากๆ ทัง้แบรนดใ์นประเทศและแบรนดต์า่งประเทศ ไดรั้บความนยิมมากๆสําหรับนักทอ่งเทีย่ว เพราะ
บรเิวณทีต่ัง้จะเป็นทางผา่นสําหรับการไปเทีย่วภเูขาไฟฟจู ิและทะเลสาบฮาโกเน่( Hakone) และ ภายในมี
รา้นคา้กวา่ 200 รา้น และศนูยอ์าหารนอกจากความหลากหลายของแบรนดแ์ลว้ ดว้ยทวิทัศนข์องเมอืงทีเ่ต็ม
ไปดว้ยความเขยีวขจแีละพืน้ทีเ่ปิดโลง่ มศีนูยอ์าหารรองรับ และยังมไีฮไลทเ์ป็นภเูขาไฟฟจูอิยูด่า้นหลัง เห็น
ไดเ้ดน่ชดัจากเกอืบทกุมมุ 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น(มือ้ที2่) 
หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผัสวัฒนธรรม
การอาบน้ําแรอ่อนเซ็น ( Onsen) น้ําแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น
ใหท้า่นไดพั้กผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่
น้ําแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมนุเวยีน
ของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ และ
ชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดพ้รอ้มบํารงุผวิพรรณ
ใหเ้ปลง่ปลั่ง 
ทีพั่ก:Fujisan Plaza Hotel, Jirakon no Fuji no Yakata, Fujiyamanakako Hotelหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 3* 
ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

พาทกุทา่นชม หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก 
OshinoHakkai Village เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูใ่กลภ้เูขา
ไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ ( Lake 
Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกให ้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนีม้บีอ่น้ํา
ใสๆ รวมกนักวา่ 8 บอ่ เป็นน้ําทีเ่กดิจากการละลายของ
หมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี  

อสิระถา่ยภาพ หรอื ชมิของอรอ่ยๆ เชน่ โมจยิา่ง 
นําทา่นขึน้ภเูขาไฟฟจูสิมัผัสบรรยากาศและกลิน่อายอยา่งใกลช้ดิที ่สถานทีี ่5 บนระดับความสงูที่ 2,500 

(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ในกรณีอากาศไมเ่อือ้อํานวยหรอื
ทางขึน้ปิดโดยเปลีย่นเทีย่วทีห่มูบ่า้นศาลเจา้ฟจูโิยชิ

ดะเซนเกน  FujiyoshidaSengenShirnแทน  เป็นอกี
หนึง่ในจดุชมววิภเูขาไฟฟจูทิีส่วยอนัดับตน้ๆโดยศาล
เจา้ตัง้อยูท่างทศิเหนอืของภเูขาไฟฟจู)ิ  อสิระใหท้า่น
ไดบ้นัทกึภาพความงามของภเูขาไฟแหง่นี้  พรอ้มทัง้
เลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้และขนมอรอ่ยมากมายตาม
อธัยาศัย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่)Japanese Set 
  พาทกุทา่นเดนิทางสู่ สวนโออชิ ิปารค์ (Oishi Park) เป็นจดุชมววิภเูขาไฟฟจูทิีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลสาบคา

วากจุโิกะฝ่ังเหนอืเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นซึง่มาพักผอ่นตากอากาศ  ชมววิ ดืม่ดํา่กบัความงาม
ของทวิทัศน์  ในวันทีอ่ากาศแจม่ใส  สวนแหง่นีจ้ะเป็นจดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดเ้กอืบทัง้ลกูที่
สวยงามมาก 

เดนิทางกลับสูโ่ตเกยีว เมอืงหลวง ชอ้ปป้ิงที ่JTC 
Shinjuku แหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี ทีร่วบรวมสนิคา้
ราคาพเิศษ และมชีือ่เสยีงทีเ่ห็นแลว้ตอ้งรูว้า่มาจาก
ประเทศญีปุ่่ น เชน่ โฟมถา่นหนิฟเูขาไฟ วติามนิ 
อาหารเสรมิ และครมีตา่งๆ เป็นตน้ใหท้กุทา่นสามารถ
เลอืกซือ้เป็นของฝาก และ ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ แหลง่ช ้

อปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูย์

วนัทีส่าม หมูบ่า้นโอชโินะ  ฮกัไก -ขึน้ภเูขาไฟฟจู ิ ทีส่ถานที ี่ 5 -สวนโออชิิ ปารค์-JTC Shinjuku แหลง่ชอ้ปป้ิง
ปลอดภาษี -ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกูุ-ทีพ่กัชนิจกุุ      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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รวมแฟชัน่ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ เป็นแหลง่อพัเดทเทรนด ์และเป็นยา่นความเจรญิอนัดับหนึง่ของนคร
โตเกยีวในปัจจบุนั ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถา่ยรปู, นาฬกิา, 
เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งสําอางคแ์บรนดต์า่งๆมากมายเชน่  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ 
ๆ อกีมากมาย หรอืรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด 
หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครือ่งใช ้

เครือ่งสําอางค ์ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) บฟุเฟ่ตY์akiniku สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ทีพั่ก:Shinjuku Grandbell / Washinton Shinjuku หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 
 

 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

พาทกุทา่เทีย่วชม วัดอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคํา
ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร 
วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต ใหท้า่นถา่ยภาพ
เป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคํารณ) ซึง่มโีคม
ไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที่
ใหญท่ีส่ดุในโลกแขวนอยูเ่ลอืกชมและเชา่เครือ่งราง
อนัศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นีห้รอืทา่นสามารถเพลดิเพลนิ
กบัการเดนิถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของ
วัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็น
เครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และรา้นขายขนมตา่งๆของทีร่ะลกึตา่งๆแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan 
แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีเชน่ รม่ , หมวก, รองเทา้, กระเป๋า หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไป
ถา่ยรปูคูก่บัววิของหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ของมหานคร
โตเกยีว ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูววิไดซ้ ึง่อยูไ่มไ่กลวัดอาซากซุะ 

จากนัน้เดนิทาง ตลาดปลาซกึจิิ (ตลาดเกา่ดา้น
นอก)เป็นตลาดปลาและตลาดขายสง่ทีท่ีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลก มรีา้นคา้มากกวา่ 400 รา้นดว้ยกนั ดว้ยปรมิาณ
การคา้ขายอาหารทะเลสงูถงึ 2,000 ตันตอ่วันมรีา้นคา้
มากมายทีร่อใหท้กุทา่นไดล้ิม้ลองอาหารทะเลสดๆ เชน่ 
ซชู ิรา้นขายผลไม ้รา้นขายผักดอง รา้นเนือ้สด และมี

วนัทีส่ ี ่ วดัอาซากสุะ-ถนนนาคามเิซ-ตลาดปลาซกึจิ-ิชอ้ปป้ิงยา่นชบิยูา่-หา้งไดเวอรซ์ติ ี้ -ทีพ่กัชนิจกุุ   
อาหาร เชา้,เทีย่ง 
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อาหารทะเลแบบแปรรปูมากมายทีส่ามารถซือ้ไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 
เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่)บฟุเฟตช์าบ ู

จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่ ยา่นชบิยูา่ ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางอยา่งยิง่ในดา้นแฟชัน่ มแีหลง่ชอ้ปป้ิง 
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่รา้นคา้ รวมทัง้ชอ็ปของแบ
รนดด์ังอยูม่ากมาย นอกจากนัน้แลว้ก็ยังมรีา้นอาหารและ
แหลง่บนัเทงิอยา่งครบครัน  

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงใหม่โอไดบะ 
ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ  

ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิที่ หา้งได
เวอรซ์ติี ้ ซ ึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่
บนัเทงิมากมาย ถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่ RX-0 

Unicornขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตาม
อตัราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 
เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเพิง่เปิดตัวเป็นทางการ
ในวันที ่24 กนัยายน 2560ทีผ่า่นมา 

หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัจดุ
ไฮไลทใ์หมข่องทีน่ ีค่อื ป้าย Tokyo สฟ้ีาป้ายใหม ่ววิ
ชงิชา้สวรรค ์บรเิวณใกลเ้คยีงกบัหา้งไดเวอรซ์ติี้ อาหาร
มือ้เย็นอสิระตามอธัยาศัย  ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ย
ตา่งๆทีย่า่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย  

จนถงึเวลานัดหมายสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
ทีพั่ก:Shinjuku Grandbell / Washinton Shinjuku หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 
 
 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม หรอืบรกิารแบบกลอ่ง Obento กรณีทีพั่กอยูห่า่งจากสนามบนิ(มือ้ที8่) 

เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
09.15น.  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย โดยสายการบนิAIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ601 
 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจํีาหน่าย ) 
14.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

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

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  อาหาร เชา้ 
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หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะ
ปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

ประกาศสําคญั: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระ
ขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอก
เมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ 
รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญีปุ่่ น (อพัเดท 27พ.ค.65) สําหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว ตัง้แตว่ันที ่10 มถินุายน 65 
ทีเ่ดนิทางมาในรปูแบบคณะทัวร ์

🔵🔵กลุม่สน้ํีาเงนิ (เสีย่งตํา่) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้

- ไมต่อ้งตรวจRT-PCRทีส่นามบนิญีปุ่่ น 
- ไมต่อ้งกกัตัว 
- ไมต่อ้งแสดงผลการฉีดวัคซนี (vaccine certificate) 
-นักทอ่งเทีย่วจําเป็นตอ้งดาวนโ์หลด4แอปพลเิคชัน่ในโทรศัพทส์ว่นตัวดังนี ้ 
1. My SOS เพือ่ตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งการความชว่ยเหลอืเนือ่งจากสงสยัวา่อาจจะตดิเชือ้ ซึง่
สามารถทํา VDO call ไดแ้ละแชทได ้
2.Cocoa เป็นระบบแจง้เตอืนวา่ เราอาจพบความเสีย่งเนือ่งจากอยูใ่กลผู้ต้ดิเชือ้ 
3.Questionnaire  
แบบสอบถามออนไลน ์เป็นการลงทะเบยีนผูเ้ดนิทางทีเ่ขา้มาญีปุ่่ น กรอกขอ้มลูสว่นบคุคล (ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย6ชม.
กอ่นเดนิทาง) 
4.Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพือ่ทราบlocation Real Timeตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น 
การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยสําหรบัคนไทยเตรยีมเอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้นตามขอ้กําหนดของรัฐบาล
ไทยมากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง (Vaccinated Certificate หรอืInternational Vaccinated Certificate) 
►เอกสารทีต่อ้งทําการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1.พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  
2.วซีา่ญีปุ่่ น 
เตรยีมเอกสารเพือ่จัดสง่ใหท้างบรษัิทดําเนนิการยืน่วซีา่ใหด้ังนี ้
- Passport เลม่จรงิ มอีายไุมน่อ้ยกวา่6เดอืน 
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- รปูถา่ย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รปู 
- สําเนาบตัรประชาชน 
- ทะเบยีนบา้น ใชเ้ลม่จรงิแนบยืน่(กรณีไมม่เีลม่จรงิ ตอ้งคัดจากอําเภอ มตีราครฑุ พรอ้มผูม้อํีานาจลงนาม เทา่นัน้) ,ใบ
เปลีย่นชือ่-สกลุ ใบสมรส ใบหยา่รา้ง (จําเป็น) 
- สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก(ทกุหนา้) 
-statement ยอ้นหลัง6เดอืน(มตีราประทับ ลายเซน็ จากธนาคาร) 
- หนังสอืรับรองการทํางาน ระบตํุาแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืนและวันลาไปเทีย่ว (ภาษาองักฤษ) สําหรับนักเรยีน 
นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนและใชห้นังสอืรับรองการทํางานของบดิา-มารดาดว้ย) 
3.ลงทะเบยีนออนไลน ์ERFS ลว่งหนา้ เพือ่นําใบรบัรองไปใชป้ระกอบการยืน่วซีา่(บรษัิทดําเนนิการให)้ 
4.ใบรบัรองผลตรวจ Test COVID-19 เป็นลบแบบ RT-PCR ภายใน 72ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 
(ภาษาองักฤษ) 

ขอ้มลูการเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วันที ่31 พ.ค.65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัทางรัฐบาลญีปุ่่ น 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
►การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจํีานวน 20 ทา่นขึน้ไปกรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 
วัน 
- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
►ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
►การจองทัวรแ์ละชาํระคา่บรกิาร 
- กรณุาชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 16,000 บาท+ คา่วซีา่ 2,000 บาท (รวม 18,000 บาท) กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์
พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ  25-30วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด  กรณีบรษัิทฯจําเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่น
จําเป็นตอ้งชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 
**สําคัญ**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ
และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้
ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหัก คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1 ,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จรงิ 
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- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeทีน่ั่ง ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั 
3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณี

หอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีง
แทน 

4. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
6. คา่น้ําหนักกระเป๋าสายการบนิAirAsia X สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7

กโิลกรัม  และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณี
สมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งชา้ 10วันพรอ้ม
ชาํระคา่น้ําหนัก** 
ซือ้น้ําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 400  บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท /เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 3,000 
บาท  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 
Allianz Travel แบบแผนประกนัภัยการเดนิทางแดนซ ์มูฟู Dance Moves ( สําหรับเดนิทางในเอเชยี ฮปิ
ฮอป)  โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้
ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้ (เขา้รับ
รักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ )ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้
ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ
ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอนันโีดยทัง้นีก้ารทําประกนันีจ้ากบรษัิท  
มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พรบ ธรุกจินําเทีย่วทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง
เทา่นัน้แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์  Allianz ไดก้รณี
ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์
9. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 2,000 บาท 
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 5 ,000 เยน หรอื1,500 บาท / ทา่น สําหรับกรุ๊ปทีม่หีัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วาม

ประทับใจและน้ําใจจากทา่น 
9. ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่ น  
หมายเหตุ :กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ20ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ,การประทว้ง , การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งชา้10วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
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11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
โปรดทราบ 

 
1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีสํ่าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


