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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) XJ600 (23.50-08.00) - - - 

วนัทีส่อง 

สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร(ีดา้นนอก) – โอชโินะ ฮกัไก 

- โกเท็มบะ พรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต 

 FUJI SUN PLAZA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

- 

 

HTL  

 

วนัทีส่าม 

ภูเขาไฟฟูจ ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – เจดยีชู์เรโตะ – เมอืงโตเกยีว 

ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

 

 

- 

 SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรอืเทยีบเทา่          

วนัทีส่ ี ่

สวนเมจกิูไกเอ็น – ชอ้ปป้ิงฮาราจกูุ – ชบิูยา่ – ฮติาช ิซไีซดป์ารค์ – ชอ้ปป้ิง อ ิ

ออน 
✓ 

- - 

 MYSTAY PREMIER NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่          

วนัทีห่า้ 
สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

XJ601 (09.15-14.25) 

✓ 
-  
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ก าหนดการเดนิทาง 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก*** 

ชว่งการเดนิทาง ผูใ้หญพ่ัก หอ้งละ 2 ทา่น พักทา่นเดีย่ว จา่ยเพิม่ จ านวนทีน่ั่ง 

1 – 5 ต.ค.65 35,999. - 6,000. - 35 

5 – 9 ต.ค.65 35,999. - 6,000. - 35 

8 – 12 ต.ค.65 35,999. - 6,000. - 35 

15 – 19 ต.ค.65 35,999. - 6,000. - 35 

26 – 30 ต.ค.65 35,999. - 6,000. - 35 

27 – 31 ต.ค.65 35,999. - 6,000. - 35 

28ต.ค. – 01พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

29ต.ค. – 02พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

2 – 6 พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

3 – 7 พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

5 – 9 พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

9 – 13 พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

10 – 14 พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

11 – 15 พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

12 – 16 พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

16 – 20 พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

17 – 21 พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

19 – 23 พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

26 – 30 พ.ย.65 35,999. - 6,000. - 35 

30พ.ย. - 4ธ.ค.65 35,999. - 6,000. - 35 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 

20.30 พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูมชิัน้ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) เคาน์เตอร ์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซก์บัเจา้หนา้ทีท่ีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณบรเิวณหนา้เคานเ์ตอร ์

23:50 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่XJ600  

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

  *** หมายเหต ุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีและไมม่ปีระกาศ

เตอืนผูโ้ดยสารขึน้เครือ่ง ดงัน ัน้ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่ง

ออกอยา่งนอ้ย 45 นาท ี*** 

  สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ และตอ้งแจง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 7 วนัท าการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 7 ธ.ค.65 35,999. - 6,000. - 35 

17 – 21 ธ.ค.65 35,999. - 6,000. - 35 

21 – 25 ธ.ค.65 37,999. - 6,000. - 35 
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วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร(ีดา้นนอก) – โอชโินะ ฮกัไก - โกเท็มบะ  
พรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต 

 

08:00 ถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอาทติยอ์ทุยั ผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง 

 วดัอาซากสุะ 

- วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว

ภายในประดษิฐานองค์เจา้แม่กวนอมิทองค าที่ซ ึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริิ

มงคลตลอดทัง้ปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ย

ความสงู4.5 เมตรซึง่แขวนหอ้ยอยูณ่ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัดทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ”

บรเิวณทางเขา้สู่ตัววหิารจะมถีนนนากามเิซะซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ

มากมายเชน่หนา้กากของเล่นรองเทา้พวงกญุแจทีร่ะลกึและขนมนานาชนดิทัง้เมล่อนปังในต านาน

ดังโงะหนบึหนับและนอ้งปลาขนมไทยากฯิลฯใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

จากนัน้น าทา่นยนืถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร ี(ดา้นนอก)  

- ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแมน่ ้าสมุดิะหนึง่ในแลนดม์ารค์ของโตเกยีวเป็นหอคอยสง่สัญญาณโทรทัศน์ที่

เป็นสิง่ปลกูสรา้งทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ นและเป็นหอคอยทีส่ดุทีส่งูในโลกตัง้อยูท่ีเ่ขตสมุดิะหนา้ทีห่ลักของ

โตเกยีวสกายทรคีอืการกระจายสัญญาณสือ่สารแบบดจิติอลน่ันเองและโตเกยีวสกายทรยีังแทรก

ความเป็นมาของทอ้งถิน่เอาไวด้ว้ยความสงูของหอคอยที่634 เมตรมาจากมซุาชคิุนชิ ือ่เรยีกในอดตี

ของแถบนีซ้ ึง่ตัวเลข634 สามารถอา่นตามเสยีงตัวเลขเป็นมซุาชไิด ้
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย โอชโินะฮกัไก 

- หรอืหมูบ่า้นน ้าใสถอืเป็นหมูบ่า้นแหง่การทอ่งเทีย่วทีย่ังคงความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตเิอาไวไ้ด ้

อยา่งดใีนหมูบ่า้นมบีอ่น ้าใสทีเ่ป็นน ้าทีล่ะลายมาจากหมิะบนภเูขาไฟฟจูทิีน่ีม่คีวามสวยงามในระดับ

ทีว่า่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางธรรมชาตใินปีค.ศ. 1934 และไดรั้บคัดเลอืกใหเ้ป็นหนึง่ใน

ภมูทิัศนท์างน ้าทีง่ดงามรอ้ยอนัดับในปี ค.ศ. 1985 อกีดว้ยและยงัเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีเ่ราสามารถ

มองเห็นววิฟจูดิว้ยหากวันนัน้เป็นวันทีฟ้่าเปิด 

 โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต  

- ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของญีปุ่่ น และแบรนดเ์นมชัน้น าระดับโลกมาไวด้ว้ยกันทีน่ี่ บนเชงิ

ภเูขาไฟฟจู ิรมิ Tomei Expressway ทีเ่ชือ่มระหวา่ง ภเูขาฟจู-ิอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ กับมหานคร

โตเกยีว นับว่าเป็นเอา้ทเ์ลททีใ่หญ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น เป็นสถานทีท่ีใ่หคุ้ณชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งไมรู่จ้บ และ

เต็มอิม่ไปกับสดุยอดววิทวิทัศน์ของภูเขาฟจู ิแค่สถานทีต่ัง้ก็ดงึดูดความสนใจจากนักท่องเทีย่วได ้

เป็นอยา่งด ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บปุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

  ทีพ่กั FUJI SUN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

**จากน ัน้พกัผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถกบัการ “แชอ่อนเซ็น” การแชน่ า้แรท่ ีค่นญีปุ่่ นเชือ่กนั

วา่จะชว่ยกระตุน้การไหลเวยีนของโลหติและชว่ยใหผ้วิพรรณดขี ึน้** 
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วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – เจดยีชู์เรโตะ – เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ตลุาคม - พฤศจกิายน 

ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ที ่5 (ตามสภาพอากาศ) 

- เป็นทัง้จุดชมววิยอดนยิมส าหรับนักท่องเทีย่ว และจุดเริม่ตน้ในการเดนิเทา้ขึน้ไปสูย่อดภูเขาไฟฟจูิ

ส าหรับบรรดานักปีนเขา ตัง้อยู่ที่จังหวัดยามานาช ิประเทศญี่ปุ่ น ภูเขาไฟฟูจถิูกแบ่งออกเป็น 10 

สถานี หรือ10 ระดับตามเสน้ทางในการปีนขึน้ไปสู่ยอดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคมที่ถูก

พัฒนาขึน้เรือ่ยๆ จงึท าใหใ้นปัจจุบันรถบัสสามารถวิง่ขึน้มาไดถ้งึบรเิวณชัน้ที ่5 สง่ผลใหไ้ดรั้บความ

นยิมอยา่งมากในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการขึน้มาชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ธนัวาคม 

หบุเขาโอวาคดุาน ิ 

- ตัง้อยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า บอกไดเ้ลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลมาร์กที่ เรียกไดว้่า

นักท่องเทีย่วส่วนมากจะตอ้งมาลิม้รสไข่ด าแห่งหุบเขาโอวาคุดานกิัน ซึง่ไข่ด านี้มาจากน ้าพุรอ้น

ธรรมชาต ิโดยดา้นนอกของเปลอืกไขจ่ะเป็นสดี าเนื่องจากถูกแร่ก ามะถัน มคีวามเชือ่ว่าเมือ่ทานไข่

ด า 1 ลกู จะมอีายยุนืขึน้ 7 ปี 

เดนิทางวนัที ่21 – 25 ธนัวาคม 65 

ลานสกฟีูจเิท็น  

- ตัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟจูทิ่านจะไดส้ัมผัสกับ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืก

สนุกกับสโนวบ์อรด์ หรือตืน่เตน้ไปกับการน่ังรถเลื่อนหมิะ ณ ลานสกแีห่งนี้ท่านสามารถดืม่ด ่ากับ

ทัศนยีภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตาอยา่งยิง่ และในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นจะพบกับ

ววิภเูขาไฟฟจูซิ ึง่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ นทีม่ชี ือ่เสยีง (ราคาทัวรไ์มร่วมค่าเชา่อปุกรณ์

และชดุส าหรับเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 
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พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  

- เป็นตัวแทนของการส่งขอ้ความไปถงึทุกคนใหรั้บรูถ้งึผลกระทบจากภัยพบิัตแิผ่นดนิไหวและการ

ระเบดิของภเูขาไฟภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพ

แผน่ดนิไหวหอ้งแสดงเหตกุารหลังแผน่ดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกต

กระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูต้่างๆและโซนช๊อปป้ิงสนิคา้งานฝีมือญี่ปุ่ นต่างๆ 

ผลติภณัฑเ์ครือ่งปัน้ดนิเผาและของฝากอกีมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เจดยีชู์เรโตะ  

- ตัง้อยูท่ีเ่มอืงฟจูโิยชดิะสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสาวรยีว์รีชนตัง้อยูใ่นตอนกลางระหวา่งภเูขาอาราครุะยา

มะบรเิวณโดยรอบคอืสวนอาราครุะยามะเซน็เก็งความสวยงามของบรรยากาศรอบๆเจดยีก์็จะ

เปลีย่นไปตามฤดทูัง้สีข่องญีปุ่่ นอกีทัง้ยงัเป็นแหลง่ชมววิภเูขาไฟฟจูแิหลง่ใหมท่ีส่ามารถเห็นววิภเูขา

ไฟฟจูไิดใ้นอกีมมุหนึง่ 

แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังในโตเกยีวอยา่งชนิจกู ุ

- ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ากลอ้งถ่ายรูปดจิติอล

นาฬกิาเครือ่งเลน่เกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมเสือ้ผา้
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วนัทีส่ ี ่ สวนเมจกิไูกเอ็น – ชอ้ปป้ิงฮาราจกู ุ– ชบิยูา่ – ฮติาช ิซไีซดป์ารค์ – ชอ้ปป้ิง ออิอน 
 

แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่นเครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็นKOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลุาคม - พฤศจกิายน  

ศาลเจา้เมจ ิ 

- เป็นศาลเจา้ชนิโตขนาดใหญ่ทีม่พีืน้ทีก่ว่า 7 แสนตารางเมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพื่ออุทศิ

ถวายแดส่มเด็จพระจักรพรรดเิมจแิละสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็ง มที าเลทีต่ัง้อยูท่ีย่า่นฮาราจูกุ ใน

เขตชบิยูา่ กรงุโตเกยีว 

ปลายเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 

สวนเมจจิงิกไูกเอ็น 

- ชมใบแป๊ะก๊วยในชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ี เป็นจุดชมตน้แปะก๊วยขึน้ชือ่ของจังหวัดโตเกยีวเป็นทีน่ยิมทัง้

ในชาวญีปุ่่ นและชาวตา่งชาตสิวนแหง่นี้จรงิๆแลว้สามารถสนุกไดต้ลอดปีแต่ในชว่งฤดูใบไมร้่วงถนน

ทางเขา้จะกลายเป็นสเีหลอืงทองอรา่มสวยงามเหมาะแกก่ารถา่ยรปูเป็นอยา่งมากและสว่นในชว่งฤดู
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รอ้นมกีารจัดงานเทศกาลดอกไมไ้ฟอันมชีือ่เสยีงและในฤดูอืน่ๆก็ยังมอีเีวน้ทใ์นสนุกตลอดปีอกีดว้ย

(ตามสภาพอากาศ) 

ฮาราจกู ุ 

- นอกจากจะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ ยงัเป็นศนูยร์วมของเด็กวัยรุน่ทีแ่ตง่หนา้ แตง่ตัว กนัแบบทีเ่รยีกได ้

ว่าหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทติย ์เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มทีัง้แนว แฟนตาซ ี

ปีศาจ คขิอุาโนเนะ เป็นสสีนัใหก้บัถนนสายนี ้

ชบิยูา่  

- โดยทั่วไปหมายถงึย่านรอบๆ สถานี Shibuya เป็นส่วนหนึง่ของเขตชบิูย่า ซึง่ตัง้อยู่ทางดา้นทศิ

ตะวันตกและเป็นหนึง่ใน 23 เขตพเิศษของ กรุงโตเกยีว ยา่นชบิยูา่ถอืไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของวัยรุ่น

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นแฟชัน่ มแีหลง่ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่รา้นคา้ รวมทัง้ชอ็ปของ

แบรนดด์ังตัง้อยูม่ากมาย นอกจากนัน้แลว้ยังมรีา้นอาหารและแหล่งบันเทงิอยา่งครบครัน มผีูค้นทัง้

ชาวญีปุ่่ นและนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตเิดนิขวักไขวอ่ยูต่ลอดทัง้วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 ตลุาคม 
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สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์ 

- จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คอืมทีุ่งดอกไมท้ีส่ลับกันมาเบ่งบานตลอดทัง้ปีในแบบสุดลูกหูลูกตากันเลย

ทเีดยีว ถอืเป็นสวนทีส่ามารถมาเทีย่วชมดอกไมท้ัง้ 4 ฤดู และยังมพีืน้ทีส่ าหรับบารบ์คีวิ กจิกรรมกฬีา

กลางแจง้ และป่ันจักรยานดว้ย ดว้ยเนื้อที่ขนาดกวา้งที่จะท าใหท้่านอิม่เอมไปกับความงดงามของ

ดอกไมท้ีท่ีแ่ตกตา่งกนัไปตามฤดกูาล เหมอืนดนิแดนในฝันทีพ่รอ้มใหท้า่นไดแ้ชะภาพกนัอยา่งประทบัใจ 

(การบานของดอกไมแ้ตล่ะชนดิขึน้อยูก่บัฤดกูาลและสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤศจกิายน – ธนัวาคม 

หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village)  

- คอืชือ่ของธีมพาร์คที่ตัง้อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกยีว ออกไปราว 2 ชั่วโมง เทศกาลประดับไฟฤดู

หนาวของทีน่ีจ่ัดตดิตอ่กนัมาปีนีเ้ป็นครัง้ที ่12 แลว้ โดยจะประดับหลอดไฟทัง้สิน้ 3 ลา้นดวงจนพรา่ง

พราวไปดว้ยแสงสว่างทั่วทัง้บรเิวณ ทัง้ อโุมงคส์ายรุง้ สงู 70 เมตรทีร่ะยบิระยับไปดว้ยแสงไฟ 7 สี

สวยงาม ไฟประดับสามมติขินาดมหมึา และเวทหีลักของงานอยา่ง “มารค์พลัทซ ์(Marktplatz) ” ซึง่

เป็นสถาปัตยกรรมสไตลเ์ยอรมนัทีป่ระดับประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อกีทัง้โชว ์ทีน่ีม่กีารแสดงแสงสี

เสยีง 3D illumination ทีเ่นน้ศลิปะและเทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกันชว่ยสรา้งบรรยากาศใหย้ิง่คกึคัก 

นอกจากนีจ้ากบนชงิชา้สวรรคบ์รเิวณเนนิสงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอันสว่างไสวระยบิระยับเต็มไป

หมด ราวกบัปไูวด้ว้ยพรมแหง่แสงไฟ ซึง่ดสูวยงามจนลมือากาศอนัหนาวเหน็บในคนืฤดหูนาวไดเ้ลย

ทเีดยีว 
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วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออิอนชอ้ปป้ิงมอลล ์

- ภายในตัวหา้งมรีา้นคา้ตา่งๆมากถงึ150 รา้นซึง่ตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมยัสไตลญ์ีปุ่่ นสนิคา้มากมาย

หลากหลายใหเ้ลือกตั ้งแต่เสื้อผา้แฟชั่นอาหารสดใหม่และอุปกรณ์ภายในบา้นรวมไปถึง

เครือ่งส าอางคข์นมญีปุ่่ นต่างๆและยังมรีา้นคา้มากมายไมว่่าจะเป็นMuji, 100 yen shop, Sanrio 

store, Capcom games arcade และก็ยงัมซีปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญใ่หเ้ราไดเ้ลอืกซือ้ของอกีดว้ย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั MYSTAY PREMIER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 

09:15  ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิ XJ601 

14:25  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
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ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเที่ยว ต้ังแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์ 🔵กลุ่มสนี า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญ่ีปุ่น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักทอ่งเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคช่ันในโทรศัพทส่์วนตัวดังน้ี  

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึง

สามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเน่ืองจากอยู่ใกล้ผู้ติดเช้ือ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญ่ีปุ่น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงค์กบั My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ่น 

การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนด

ของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated 

Certificate) 

 

ประกาศศส าคญั:รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บับรษัิท เป็นการช าระแบบจา่ย

ช าระขาด และบรษัิทไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่น

ไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศ

ในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิรวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 14 of 19 

 

 

 

► เอกสารย่ืนวีซ่าญ่ีปุ่น  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญ่ีปุ่น  

เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ดังน้ี 

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2น้ิว พ้ืนขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หรือคัดส าเนา ทร.14 ที่ส านักงานเขต พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (ตัวจริง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กบัธนาคาร ต้องมีตราประทบัและลายเซน็ต์จากธนาคารเทา่นั้น 

- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ)         

นักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

อาชีพอสิระ หนังสอืรับรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

เจ้าของกจิการ เอกสารจดทะเบียนการค้า เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุ่นอพัเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัทางรัฐบาลญ่ีปุ่น 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิแ์ละแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบวา่:โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม  โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ 

ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯจะรักษาผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญัและ

ไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิไดก้ารบรกิารของรถน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นก าหนดไวว้นัละ 10 

ช ัว่โมง ไมส่ามารถขบัเกนิเวลาได ้ทางมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถ จะจดัโปรแกรมใหต้ามความเหมาะสมกบัเวลา 

และตอ้งขึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ อาจเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ  

     (ไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่บนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ าหนด Random Seat) 

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น / หอ้ง) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

10. คา่ประกนัสขุภาพ *ประเทศญีปุ่่ นบงัคับใหผู้ท้ีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นตอ้งซือ้ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุวงเงนิ

ประกนั 50,000 USD/ทา่น 

11. ภาษีมลูคา่เพิม่คา่บรกิาร 7 % 

 

อตัราไมน่ีร้วม 

1. คา่ทปิไกด ์และ คนขบัรถ 1,200 บาท / ทา่น 

2. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด

เกนิกวา่ 20 กโิลกรัมและมากกวา่ 1 ช ิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางที่

ช ารดุหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ญีปุ่่ นและด าเนนิการยืน่ส าหรับลกูคา้ จ านวน 2,000 บาท / ทา่น 

6. คา่ด าเนนิการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ของลกูคา้ ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางออกนอกประเทสไทยอยา่งนอ้ย 72 ชม. 
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การยกเลิกส าหรบัการจอง 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันน าเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักค่าธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+

ค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันน าเที่ยว  คืนเงิน 40 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันน าเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 

เงือ่นไขในการส ารองทีน่ ัง่ 

- กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทางและช าระมดัจ าทา่นละ 21,000บาท ภายใน 3 วนัหลงัท าการ

จอง  

(กรณีลกูคา้ท าการจองนอ้ยกวา่วนัเดนิทาง 25 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนทนัที

ในวนัทีจ่องเทา่น ัน้) 

*สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทติย)์ หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

**กรณีทีท่า่นช าระคา่ทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางสว่นทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(โปรดตรวจสอบพรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 180 วนั นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง  บรษิทั

ไมร่บัผดิชอบหากกรณี หนงัสอืเดนิทางมอีายนุอ้ยกวา่ 180 และไมส่ามารถเดนิทางไดห้รอืโดนปฎเิสธจาก

สายการบนิและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงน ัน้ๆ) 

 

 ทางบรษัิท ผูจั้ดท าจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆได ้เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับ

ตัวแทนต่างๆ หากเกดิกรณี ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง หรอืกรมแรงงาน สายการบนิใน

ประเทศไทยหรอืประเทศต่างๆ หรอือันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ

ต่างๆ การหลบหนี เขา้ออกเมอืง หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ใน

กรณีอืน่ๆ 

 

-   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปเดนิทางได ้ ในกรณีนี้

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทตูแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ซีา่) หรอื

จัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 

หมายเหตกุรณุาศกึษาเงือ่นไขท ัง้หมดกอ่นการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั 

1. ราคาดังกลา่วรวมภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบนิแลว้   หากมกีารประกาศปรับเพิม่กอ่นการเดนิทางทางบรษัิทขอเกบ็เพิม่ 

     ตามจรงิ 
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2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ ซึง่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท เชน่ การนัดหยดุงาน, 

จลาจล, การลา่ชา้จากสายการบนิ ,การยกเลกิเทีย่วบนิ ,ภยัธรรมชาต ิ,สภาพการจราจร และการน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้เหตใุหท้ราบลว่งหนา้  

5.ทางบรษิทัฯไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง ,การ

โจรกรรม และอบุตัเิหตอุนัเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง 

6. หากท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์กับทางบรษัิทฯแลว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทัง้หมด 

7. โปรแกรมนี้เป็นเพยีงโปรแกรมทีเ่ป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดรั้บการยนืยันจากทางบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากทาง

บรษัิทไดท้ าการส ารองโรงแรมและหอ้งพักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมอาจจัดใหใ้นระดับใกลเ้คยีงกัน 

หรอือาจจะปรับเปลีย่นจากตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

8. มคัคเุทศก ์พนักงานหรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนผูจั้ดท า นอกจากมเีอกสาร 

     นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดชดัเจนเทา่นัน้  

9. ผูจั้ดท าทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆได ้เนื่องจากเป็นรายการเหมา

จา่ยกบัตัวแทน ตา่งๆ หากเกดิกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง ,กรมแรงงาน ,สายการบนิใน  

    ประเทศไทยหรอืประเทศตา่งๆ หรอือนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เขา้อกเมอืง หรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ใน

กรณีอืน่ๆ 

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืออกต ัว๋โดยสารเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่อง

บรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

11. โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั  

       การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯจะรักษา     

        ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญัและไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้

12.กรณุา อยา่ขดีเขยีน ฉกี หรอืประทบัตราใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ลงในหนงัสอืเดนิทางหากทางสายการบนิไม่

อนญุาตใหเ้ช็คอนิ หรอืต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงประเทศน ัน้ๆ ปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัไม่

รบัผดิชอบทกุกรณี 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเปลีย่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีท่างสายการบนิ (กรณีทีบ่ตัรโดยสารสามารถเปลีย่นได)้ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บการจัดที่

น่ังของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลกิการ

เดนิทางและไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต ัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักอาจเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญห่รอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายทุีม่โีรคประจ าตวั หรอื ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์

ทัง้หมด 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นทีร่ว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ, อัน

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุและ/หรอืสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผู ้

มอี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือ

การควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ในหรอืต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวาม

คุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การ

เดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

ตามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท

จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิทีร่ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 
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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 

 


