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JXJ12 TOKYO FUJI SKI & DISNEYLAND 

เทีย่วญีปุ่่ น... โตเกยีว ฟจู ิสก ีดสินยีแ์ลนด ์5วนั3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ Air Asia X น า้หนกักระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก. 

ทีพ่กั ฟจูอิอนเซ็น 1 คนื โตเกยีว 1 คนื และ นารติะ 1 คนื 

พเิศษ!!!! ทานบฟุเฟ่ตข์าป ูแบบไมอ่ ัน้ 

ตืน่เตน้ไปกบัการตะลยุสวนสนุก ‘’โตเกยีวดสินยีแ์ลนด’์’ ดนิแดนในฝนั 

สนกุสนานเลน่หมิะลานสก ีFujiyama Snow Resort Yeti ทีฟ่จูชิ ัน้ 2 พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิ

ลอ่งเรอืโจรสลดัชมทะเลสาบฮาโกเน ่ชมหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก ไขด่ าหบุเขาโอวาคดุาน ิ

ขอพรวดัอาซากสุะ ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกุ ุและ Gotemba Premium Outlet 
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วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ปี  

 

พักเดีย่ว/เดนิทาง 

ทา่นเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

02-06 ธันวาคม 65 32,888  

 

 

 

 

เด็กมเีตยีงราคาเทา่ผูใ้หญ ่

 (Infant ไมเ่กนิ 2ปี 6,000 

บาท) 

8,500 31  

09-13 ธันวาคม 65 32,888 8,500 31  

16-20 ธันวาคม 65 32,888 8,500 31  

13-17 มกราคม 66 33,888 8,500 31  

20-24 มกราคม 66 33,888 8,500 31  

27-31 มกราคม 66 33,888 8,500 31  

03-07 กมุภาพันธ ์66 33,888 8,500 31  

10-14 กมุภาพันธ ์66 33,888 8,500 31  

17-21 กมุภาพันธ ์66 33,888 8,500 31  

02-06 มนีาคม 66 34,888 8,500 31  

10-14 มนีาคม 66 33,888 8,500 31  

ไมร่วมคา่วซีา่และบรกิารยืน่วซีา่ (ประเทศญีปุ่่ น) 2,000 บาท 

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:  XJ600    BKK-NRT    23.50-08.40 

RETURN:          XJ601      NRT-BKK    09.15-14.00 

 

 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที ่ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

23.50 น. ออกเดนิทางออกสู ่ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่ XJ600 (คา่ทัวรไ์มร่วม

คา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย) 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

นิทรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   
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08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

  กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคน

  เขา้เมอืงและศลุกากร ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้

  เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  

 

จากนั้นน าทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชม

ทะเลสาบอาชโินโกะ เมอืงฮาโกเน่   

เป็นทะเลสาบทีส่วยงาม เงยีบสงบ รายลอ้มไป

ดว้ยธรรมชาติของป่าและภูเขา เป็น 1 ใน 5 

ทะเลสาบทีล่อ้มรอบภเูขาไฟฟจูทิีม่ชี ือ่เสยีงของ

ญีปุ่่ น กอ่ตัวขึน้จากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลัง

จากที่มกีารระเบดิของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีที่

แลว้ โดยเราจะล่องเรือจากท่าเรือ ท่าเรือฮา

โกเน่มาจ ิ(Hakone Machi Port) สู ่ทา่เรอืโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาท ี

ลอ่งเรอืชมววิขา้มทะเลสาบอาช ิสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจน และเพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศ

ของทะเลสาบและทวิเขา  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) Japanese set 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ หุบเขาโอวาคุดาน ิ

หรอื หบุเขานรก  

ชมบอ่น ้าแร่ก ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้

โดยชาวญี่ปุ่ นมีความเชื่อว่า เมื่อกนิไข่ด า 1 

ฟอง จะท าใหม้ีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี น าท่าน 

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืง

ทีข่ ึน้ชือ่มากมาย เชน่สบูด่ า, แชมพูด า, โฟ

มลา้งหนา้ด า  ซึ่งล ว้นเ ป็นผลิตภัณฑ์จาก

ก ามะถันทีค่นญีปุ่่ นเชือ่วา่บ ารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้งีาม  

 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที ่Gotemba Premium Outlets  

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ-ลอ่งเรอืโจรสลดัชมทะเลสาบอาช-ิหบุเขาโอวาคดุาน-ิGotemba 

  Premium Outlets     อาหาร เทีย่ง, เย็น                                                                                                               
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เรยีกไดว้า่เป็น Outlets ทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นเพราะมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้เยอะมากๆ ทัง้แบรนดญ์ีปุ่่ นและแบรนด์

ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั ้นไดรั้บความนิยมมากๆส าหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป็นไฮไลทข์องทีนี้คือสามารถ

มองเห็นภเูขาไฟฟจูไิด ้ถอืวา่ไดม้าชอ้ปป้ิงพรอ้มสมัผัสบรรยากาศของภเูขาไฟฟจูไิดเ้ลย ภายในมรีา้นคา้กวา่ 

200 รา้น และศูนยอ์าหาร โดยรา้นคา้ต่างๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้

แฟชัน่ อปุกรณ์กฬีา เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน และสนิคา้อเิลกทรอนกิส ์

 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) บฟุเฟ่ตข์าป ู

 

หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น 

ใหท้่านไดพั้กผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมุนเวยีนของ

เลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครียดไดพ้รอ้มบ ารุงผวิพรรณให ้

เปลง่ปลั่ง 

ทีพั่ก: Daito Fuji Resort hotel หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

พาทกุทา่นตะลุยหมิะที ่Fujiyama Snow 

Resort Yeti (Snow Town Yeti) พาไป

เล่นสกแีละชมภูเขาไฟฟูจใินเวลาเดยีวกัน 

ทีน่ี้เป็นสกรีสีอรท์ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 2 ของภเูขา

ไฟฟูจิ ในจังหวัดชสิโึอกะ (Shizuoka) มี

วนัทีส่าม ลานสกFีujiyama Snow Resort Yeti - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-JTC Fujinoeki ศนูยจ์ าลอง

  แผน่ดนิไหว -วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ       อาหาร เชา้,เทีย่ง 
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ลานสก ี4 แหง่ตัง้แต ่A ถงึ D มเีสน้ทางคอรส์สกี

หลายคอรส์ทีม่รีะดับความยากหลายระดับตัง้แต่

ระดับเริม่ตน้ไปจนถงึระดับขัน้สงู  

ในบรรดาคอรส์เหลา่นัน้ลานสก ีA จะเป็นเสน้ทาง

หลักของ Yeti ที่เปิดใหบ้ริการเร็วที่สุดในญี่ปุ่ น 

เนื่องจากไดร้ับการบ ารุงดูแลดว้ยเครือ่งจักรผลติ

หิมะเทียม ฤดูเล่นสกีจึงเริ่มตั ้งแต่กลางเดือน

ตลุาคมของทกุปี ทีน่ี้มกีจิกรรมหมิะมากมายไมว่า่

จะเป็นการเลน่สก ีเลน่สโนวบ์อรด์ ฯลฯ  

ทกุทา่นสามารถสมัผัสกับ "การขับขีม่นิสิโนวโ์มบลิ" และ "การลอ่งแพหมิะ" ซึง่คอืกจิกรรมน่ังบนเรอืยางทีถ่กู

ดงึโดยสโนวโ์มบลิ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมมากมายในสกรีสีอรท์แหง่นี้ (คา่ทัวรร์วมคา่เขา้ลานสกี

รสีอรท์และเครือ่งเลน่เฉพาะSnow Sled แผน่สไลดห์มิะ เทา่นัน้)  

 

จากนัน้พาทกุทา่นชม หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก Oshino Hakkai Village  

หมูบ่า้นทีต่ัง้อยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงั

ไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนี้มบีอ่น ้าใสๆ รวมกนักวา่ 8 บอ่ เป็นน ้าทีเ่กดิจากการ

ละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟจูมิอีายุมามากกว่า 1,200 ปี อสิระถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรอื เลอืกชมิชมิ

ของอรอ่ยๆ เชน่ โมจยิา่ง ซึง่ถอืวา่เป็นของขึน้ชือ่ของทีน่ี ้

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) Japanese set 

  

 เยีย่มชม JTC Fujinoeki ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว  

 ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ กบัเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมี

หอ้งจัดแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทั่ว

ทกุมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดง

เหตุการหลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว 

หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมี

โซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูต้่าง ๆ 

และโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้งานฝีมือญี่ปุ่ นต่าง ๆ เช่น 

มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งส าอาง และของฝากอกีมากมาย  

 

 น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่ขา้สู ่โตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโต บนเกาะฮอนช ูวัดอา

ซากสุะ SENSOJI TEMPLE  
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 กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แม่กวนอมิทองค าทีเ่ป็นทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัด

พทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต  

 ใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 

เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกแขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางอนัศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี ้

 หรอืทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการเดนิ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึ

มากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และรา้นขายขนมตา่งๆ ของทีร่ะลกึตา่งๆแบบญีปุ่่ นน 

Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีเชน่ รม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า  

 หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัววิของหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo 

Sky tree) แลนดม์ารค์ของมหานครโตเกยีว ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูววิไดซ้ ึง่อยูไ่มไ่กลวัดอาซากซุะ  

  

 ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ 

 แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนสิตา้ เป็น

แหลง่อัพเดทเทรนด ์  และเป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้

สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางคแ์บรนด์

ตา่งๆมากมายเชน่  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย หรอืรา้น100เยน (อยูต่กึ

PEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กันหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคา

ถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครื่องใชเ้ครื่องส าอางค ์ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่าง

หลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

เย็น       อสิระทานอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

 

ทีพั่ก: La’gent Shinjuku Hotel Kabukicho หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

 

พาทกุทา่นตะลยุเทีย่ว โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์  

ตั ้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ไดรั้บแรงบันดาลใจมา

จากดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีแ่คลฟิอรเ์นียกบั Magic 

Kingdom ทีฟ่ลอรดิา ทีน่ี่คอืสวนสนุกระดับโลกมี

เวทมนตร์ในแบบฉบับเฉพาะตัว โตเกียวดิสนีย์

แลนด ์แบ่งออกเป็น 7 โซน ที่มคีวามสนุกรอทุก

วนัทีส่ ี ่ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(รวมบตัรและรถรบั-สง่แลว้) - นารติะ                       อาหาร เชา้ 
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คนอยูแ่บบไมซ่ ้ากนัเลย โดยโตเกยีวดสินียแ์ลนดนั์น้ถกูสรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินีย ์

เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้ทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบ

ดว้ยธมีหลัก 7 ธมี ไดแ้ก ่  

World Bazaar ตัง้อยู่ประตูทางเขา้หลักทีไ่ปยังพารค์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ และ

ร า้นอาหาร พื้นที่แห่งนี้ออกแบบคลา้ยยุค

ศตวรรษที ่20 คลา้ยของอเมรกิา  

Tomorrow land ออกแบบเป็นพืน้ทีน่อกโลก 

และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดที่

น่าสนใจไดแ้ก ่Space Mountain, Star Tours 

และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters.  

Toon town เป็นยา่นชานเมอืงทีอ่ยูอ่าศัยของ

ชาวตัวละครดสินีย ์คุณจะไดเ้ขา้ส ารวจบา้นของ

มกิกีเ้มา้ส ์ลงเลน่บนเรอืเป็ดโดนัลดั๊ก บา้นตน้ไมข้องชปิและเดลล ์และมเีครือ่งเลน่รถไฟเหาะขนาดเล็กเหมาะ

ส าหรับเด็กเล็ก  

Fantasy land สรา้งเป็นสไตลภ์าพยนตรก์ารต์นูดสินียแ์บบคลาสสคิ เป็นทีต่ัง้ของปราสาทของซนิเดอเรลลา่ 

และยังมตีัวละครเทพนยิายอืน่ๆ เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วท ์เมอืงเล็กๆของวนินีเ่ดอะพหู ์เป็นตน้  

Critter Country เป็นบา้นของกระตา่ย, สนัุขจิง้จอก, หม ีและตัวละครอืน่ๆจากภาพยนตรด์สินียเ์รือ่ง “Song of 

the South” และยังมเีครือ่งเลน่ลอ่งเรอืแคนนูบนแมน่ ้าอเมรกิาอกีดว้ย  

Western land สรา้งจ าลองเมอืงชายแดนทางทศิตะวัน  ตกตามแนวแมน่ ้าอเมรกิา เป็นทีต่ัง้ของเครือ่งเลน่

รถไฟเหาะBig Thunder Mountain และมเีกาะ Tom Sawyer ตัง้อยูก่ลางแมน่ ้า  

ปิดทา้ยดว้ย Adventure land สามารถผจญภัยไปกบัการลอ่งเรอืเขา้ไปในป่า ส ารวจบา้นตน้ไมข้องครอบครัว

สวสิ (Swiss Family Treehouse) หรอือาจะน่ังรถไฟสายแมน่ ้าตะวนตก และลอ่งเรอืไปกบัโจรสลัดในทะเล

แครบิเบยีน (คา่ทัวรร์วมบตัรคา่เขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์และรวมรถรับ-สง่แลว้)  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูท่ ีพ่กั 

อสิระทานอาหารเทีย่งและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ทีพั่ก: Asia Hotel Narita หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  

   เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                         อาหาร เชา้  
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09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ)  เทีย่วบนิที ่ XJ601 

   (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย ) 

14.00 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจั้ดจะ

ปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ

ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หาก

ท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอก

เมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ 

รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญีปุ่่ น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว ตัง้แตว่ันที ่10 มถินุายน 65 

ทีเ่ดนิทางมาในรปูแบบคณะทัวร ์

🔵กลุม่สนี ้าเงนิ (เสีย่งต า่) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้

- ไมต่อ้งตรวจRT-PCRทีส่นามบนิญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตัว 

- นักทอ่งเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ลงในโทรศัพทส์ว่นตัวดังนี ้ 

1. My SOS เพือ่ตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งการความชว่ยเหลอืเนื่องจากสงสัยวา่อาจจะตดิเชือ้ ซึง่

สามารถท า VDO call ไดแ้ละแชทได ้ตอ้งท าการลงทะเบยีนใหเ้สร็จกอ่นถงึญีปุ่่ น 6 ชัว่โมง และแอพตอ้งเปลีย่นจากสี

แดงเป็นสเีหลอืงเมือ่อพัโหลดผลตรวจ PCR แลว้ เปลีย่นเป็นสเีขยีว 

2.Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพือ่ทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น 

3.ลงทะเบยีน Visit Japan ผา่นลิง้ https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรยีมเอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของ

รัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง (Vaccinated Certificate หรอื International Vaccinated Certificate) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง  

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. วซีา่ญีปุ่่ น  
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เตรยีมเอกสารเพือ่จัดสง่ใหท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่วซีา่ใหด้ังนี ้

- Passport เลม่จรงิ มอีายไุมน่อ้ยกวา่6เดอืน 

- รปูถา่ย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รปู 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ทะเบยีนบา้น ใชเ้ลม่จรงิแนบยืน่ (กรณีไมม่เีลม่จรงิ ตอ้งคัดจากอ าเภอ มตีราครุฑ พรอ้มผูม้อี านาจลงนาม เทา่นัน้),ใบ

เปลีย่นชือ่-สกลุ ใบสมรส ใบหยา่รา้ง (จ าเป็น) 

- ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ทกุหนา้) 

- statement ยอ้นหลัง6เดอืน (มตีราประทับ ลายเซน็ จากธนาคาร) 

- หนังสอืรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน 

นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนและใชห้นังสอืรับรองการท างานของบดิา-มารดาดว้ย) 

3.ลงทะเบยีนออนไลน ์ERFS ลว่งหนา้ เพือ่น าใบรบัรองไปใชป้ระกอบการยืน่วซี่า (บรษัิทด าเนนิการให)้ (สง่

ส าเนาพาส+E-Mail ผูเ้ดนิทางทกุทา่น (หา้มซ ้ากนั) ใหท้างบรษัิทฯ) 

4.ใบรบัรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) 

ขอ้มลูการเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วันที ่31 พ.ค.65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัทางรัฐบาลญีปุ่่ น 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 

วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

► การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 21,000 บาท + คา่วซีา่ 2,000 บาท (รวม 23,000 บาท) กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์ 

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคัญ ** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ป

ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่ง ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณี

หอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋าสายการบนิAir Asia X สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7

กโิลกรัม และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มีการเรียกเก็บ และกรณี

สมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งชา้ 10วันพรอ้ม

ช าระคา่น ้าหนัก** 

ซือ้น ้าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 3,500 

บาท  

ราคาอาจมเีปลีย่นแปลงตามสายการบนิก าหนด 

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกันภัยการเดนิทางแดนซ ์มูฟู Dance Moves ( ส าหรับเดนิทางในเอเชยี ฮปิ

ฮอป) โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้

ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับ

รักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้

ตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มวงเงนิคุม้ครอง เพิ่มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอนันโีดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  

มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกจิน าเที่ยว  ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการ
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เดนิทางเท่านั้น  แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์

Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 2,000 บาท (เอกสารทางลกูคา้น าสง่EMSใหก้บัทางบรษัิท) 

7. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท  /ทา่น  ส าหรับกรุ๊ปทีม่หีัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วาม

ประทับใจและน ้าใจจากทา่น 

8. ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ   

 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

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

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
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13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


