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JXJ13 TOKYO FUJI SHIRAKAWAGO TAKAYAMA 

เทีย่วญีปุ่่ น...โตเกยีว ฟูจ ิชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ 6วนั 4คนื 

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

ทีพ่กั นากาโน ่1 คนื ไอจ ิ1 คนื  ฟจูอิอนเซ็น 1 คนื และ นารติะ 1 คนื 

ทานบฟุเฟ่ตช์าบชูาบแูละป้ิงยา่งYakiniku แบบไมอ่ ัน้!!! 

สมัผสักลิน่อายญีปุ่่ นอยา่งใกลช้ดิขึน้ ‘’ภเูขาไฟฟูจ’ิ’ ช ัน้5 หรอืสนกุสนานลานสกFีujiten 

ขอพรวดัดงัวดัอาซากสุะ ชมปราสาทมตัสโึมโต ้เสนห่ก์าด าคูน่ากาโนะ 

เยอืน Little Kyoto เมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิเยอืนทาคายามา่ ชมหมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ 

ชมเมอืงอนิยุามะ ชมหมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮกัไก น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า Mt. Fuji Panorama Ropeway ชมววิ

ทะเลสาบคาวากจูโิกะและภเูขาไฟฟจู ิแบบพาโนรามา่ เทีย่วเมอืงใหมโ่อไดบะ ชอ้ปป้ิงทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ชมหุน่

กนัด ัม้ และชอ้ปป้ิงใจกลางโตเกยีว ยา่นชนิจกู ุ
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วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ปี  

 

พักเดีย่ว/เดนิทาง 

ทา่นเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมาย

เหต ุ

03-08 พฤศจกิายน 65 34,888  

 

 

 

 

เด็กราคาเทา่ผูใ้หญ ่

 (Infant ไมเ่กนิ 2ปี 6,000 

บาท) 

6,500 31  

09-14 พฤศจกิายน 65 34,888 6,500 31  

16-21 พฤศจกิายน 65 34,888 6,500 31  

23-28 พฤศจกิายน 65 34,888 6,500 31  

01-06 ธันวาคม 65 34,888 6,500 31  

08-13 ธันวาคม 65 34,888 6,500 31  

15-20 ธันวาคม 65 34,888 6,500 31  

21-26 ธันวาคม 65 37,888 6,500 31  

27 ธันวาคม 65 –01 มกราคม 

66 

42,888 6,500 31  

28 ธันวาคม 65 –02 มกราคม

66 

42,888 6,500 31  

29 ธันวาคม 65 –03 มกราคม

66 

42,888 6,500 31  

11-16 มกราคม 66 35,888 6,500 31  

18-23 มกราคม 66 35,888 6,500 31  

25-30 มกราคม 66 35,888 6,500 31  

08-13 กมุภาพันธ ์66 35,888 6,500 31  

15-20 กมุภาพันธ ์66 35,888 6,500 31  

22-27 กมุภาพันธ ์66 35,888 6,500 31  

08-13 มนีาคม 66 35,888 6,500 31  

15-20 มนีาคม 66 35,888 6,500 31  

ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ประเทศญีปุ่่ น) 2,000 บาท 

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:  XJ600    BKK-NRT    23.50-08.40 

RETURN:          XJ601      NRT-BKK    09.15-14.00 
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20.30 น. พรอ้มกันที ่ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์าย

การบนิ AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระ

เป๋า 

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

คา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย) 

 

 

 

 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคน

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

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีว  

- เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตั ้งอยู่ใน

ภมูภิาคคันโต บนเกาะฮอนช ู 

วัดอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE  

- กราบนมสัการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอิ

มทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็ก

เพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที่เก่าแก่

ที่สุดในภูมิภาคคันโต ใหท้่านถ่ายภาพ

เป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร 

โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกแขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางอนัศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี ้

หรอืทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการเดนิ ถนนนาคามเิซ  

- ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของ

เล่นโบราณ และรา้นขายขนมต่างๆ ของทีร่ะลกึต่างๆแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้

ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีเชน่ รม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า  

หากมเีวลาท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัววิของหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกียวสกายทร ี

(Tokyo Sky tree)  

- แลนดม์ารค์ของมหานครโตเกยีว ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูววิไดซ้ ึง่อยูไ่มไ่กลวัดอาซากซุะ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) Japanese Set 

วันทีห่นึง่  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- นทิรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

วันทีส่อง  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ-โตเกยีว-วัดอาซากสุะ-ถนนนาคามเิซ-นากาโน่-ปราสาทมตัสโึมโตะ  อาหาร 

เทีย่ง,เย็น 
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พาทกุทา่นเดนิทางสู ่นากาโน่ (Nagano)  

- จังหวัดในภูมภิาคชูบุ เมืองที่เต็มไปดว้ย

ภเูขาสงูและธรรมชาตสิวยอันดับตน้ๆของ

ญีปุ่่ น มเีมอืงท่องเที่ยวยอดนยิมคอื มัตสึ

โมโตะ (Matsumoto)  

ชม ปราสาทมตัสโึมโตะ  

- ปราสาทอีกาแห่งนากาโนะ  เ ป็ น

ปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น 

เ ป็นหนึ่ง ในหา้ปราสาทในญี่ปุ่ นที่ถูก

ก าหนดใหเ้ป็นสมบตัปิระจ าชาต ิตัวปราสาทสรา้งขึน้ดว้ยไมโ้ดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ต่ตัวเดยีวจุดเด่นของ

ปราสาทมตัสโึมโตะอยูท่ีก่ าแพงสดี าของเท็นชคุาคุ จงึมชีือ่เรยีกว่า คาราซโุจ แปลว่า ปราสาทอกีา 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจรอบปราสาท (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ปราสาท) 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) บฟุเฟ่ตช์าบ ู

ทีพ่ัก:   Premium Hotel Cabin Matsumoto หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็น

จวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่  

น าท่านเดนิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื 

ยา่นซนัมาชซิจู ิ(Sanmachi-Suji)  

- เขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บา้นเรือนใน

สมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็น

อย่างดี เป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old 

Town ของญีปุ่่ น เมือ่ครัง้หนึง่ในอดตีคอืใน

ยุคเอโดะที่มีความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจ

อยา่งมากเพราะวา่เป็นยา่นศนูยก์ลางส าหรับ

การท าการคา้ของเมอืงทาคายามา่ จุดเด่นคอือาคารเกา่แกส่ว่นใหญ่ทีม่มีาตัง้แต่ยคุเอโดะ เป็นการ

สรา้งบา้นเรอืนตามสไตลแ์บบญีปุ่่ นแท ้บา้นทัง้2 ขา้งทางจะมแีต่เฉพาะสนี ้าตาลหรอืสดี า อสิระให ้

ทุกท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้

วันทีส่าม ทาคายามา่-ทาคายาม่า จนิยะ-ลติเติล้เกยีวโต-เขตเมอืงเกา่ซันมาชซิจู-ิสะพาน Nakabashi Bridge-ชริาคาวา

โกะ-นาโกยา่-อนุิยามะ-Inuyama walking street     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                    
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หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ

พื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็น

สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่  

ใหท้า่นถา่ยรปูกบั สะพาน Nakabashi Bridge สะพานสแีดง 

- ที่ทอดขา้มแม่น ้ามยิากาวะซงึเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกดว้ย อสิระเก็บภาพความ

ประทับใจ  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) Japanese Set 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  

- หมูบ่า้นชาวนาเล็กๆทีส่รา้งทอดตัวขนานไปกับแมน่ ้าโชคาวะในทีร่าบท่ามกลางขนุเขา เป็นหมูบ่า้น

สวยระดับโลกทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ น

ขนานแทด้ั ้ง เดิม และยังได รั้บเลือกจาก

องคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก จุดเด่นคือ

บา้นทรงกัสโชซคึุร ิมคีวามยาวประมาณ 18 

เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้น

สามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาว

ไดด้ ีความชันถงึ 60 องศาคลา้ยกับการพนม

มอืเขา้หากัน วัสดุในการสรา้งบา้นน ามาจาก

ธรรมชาตลิว้นๆ ใชต้น้หญา้ทีป่ลกูในหมูบ่า้นมาท าหลังคา ตัวบา้นจะไมม่กีารตอกตะป ูบา้นบางหลังมี

อายยุาวนานกวา่ 250 ปี ปัจจบุนัยงัมชีาวบา้นอาศัยอยูใ่นหมูบ่า้นดว้ย  

- อสิระเดนิเทีย่วชมตามอธัยาศัย  

เดนิทางสู ่นาโกยา่  

- เมอืงใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคชบู ุและเป็นเมอืงหลักของจังหวัดไอจ ิ 

น าทา่นเทีย่วชม เมอืงอนุิยา  

- ตัง้อยู่ในจังหวัดไอจ ิเป็นเมอืงที่มีเอกลักษณ์ประจ าทอ้งถิน่ที่มทีัง้ความงามความเก่าแก่และอยู่

ทา่มกลางธรรมชาตแิละความดัง้เดมิสไตลญ์ีปุ่่ น ใหท้า่นเดนิเทีย่วชม Inuyama walking street 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง Yakiniku  

ทีพ่ัก:    Loisir Hotel Toyohashi หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ชซิโูอกะ  

- จังหวัดทีเ่ป็นทีต่ัง้ของภเูขาฟจูแิละมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการปลกูชาเขยีวทีด่ทีีส่ดุในญีปุ่่ น  

แวะถา่ยรปูกบั ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamanako)  

- ตัง้อยูบ่รเิวณรมิชายฝ่ังแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิโูอกะ เดมิทตีัวทะเลสาบเป็นทะเลสาบน ้า

จดืที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ท าใหน้ ้าจดืเปลี่ยนเป็นน ้าเค็ม 

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปบรเิวณภเูขาไฟฟจู ิ

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) Japanese Set 

บา่ย  น าทา่น น่ังกระเชา้ลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway  

- ชือ่เดมิคอื Mt. Kachi Kachi Ropeway เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีเ่ชือ่มระหว่างรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุิ

โกะ และยอดเขาเทนโจ ใหท้่านชมววิภเูขาไฟฟจูแิละววิทะเลสาบคาวากจุโิกะบนยอดเขาแบบพา

โนรามา่ 360 อาศา พบกบัโฉมใหมข่องรา้นคา้บนยอดเขา และหา้มพลาดเมนุยอดนยิม มัทชะ,ขนม

ดังโงะทานุก,ิลกูชิน้ทอดรปูฟจูซิงั,โคโระเกะรปูฟจูซิงัและอืน่ๆอกีมากมาย (คา่ทัวรร์วมคา่กระเชา้ขึน้-

ลง) จดุไฮไลทใ์หมข่องทีน่ ีค่อืน ัง่ชงิชา้ถา่ยรปูกบัววิฟูจ ิ(ไมร่วมในคา่ทัวรท์า่นละ 500 เยน)   

ชอ้ปป้ิงที ่FUJITAYA  

- ทีร่วบรวมสนิคา้ราคาพเิศษ และมชีือ่เสยีงทีเ่ห็นแลว้ตอ้งรูว้่ามาจากประเทศญีปุ่่ น เชน่ ครมีบ ารุงผวิ 

เครือ่งส าอาง วติามนิบ ารงุ และขนมมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาทกุทา่นชม หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก Oshino Hakkai Village  

- หมูบ่า้นทีต่ัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 

2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนีม้บีอ่น ้าใสๆ รวมกนักว่า 8 บอ่ 

วันทีส่ ี ่ นาโกยา่-ชซิโูอกะ-ทะเลสาบฮามานาโกะ - น่ังกระเชา้ลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway - 

ชอ้ปป้ิงที ่ FUJITAYA – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก       อาหาร เชา้

,เทีย่ง,เย็น                        
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เป็นน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟจูมิอีายุมามากกว่า 1,200 ปี อสิระถ่ายภาพ 

หรอื ชมิของอรอ่ยๆ เชน่ โมจยิา่ง แสนอรอ่ย ซึง่เป็นของขึน้ชือ่ของหมูบ่า้นแหง่นีนั้น้เอง 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่)  

หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์

ญีปุ่่ น  

- ใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญี่ปุ่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการ

หมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดได ้

พรอ้มบ ารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

ทีพ่ัก:   Tominoko Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

น าทา่น ขึน้ภเูขาไฟฟจู ิ 

- สัมผัสบรรยากาศและกลิน่อายอย่างใกลช้ดิที ่สถานีที ่5 บน

ระดับความสูงที่ 2,500 ซึง่เป็นต าแหน่งทางของภูเขาไฟฟูจิ

นัน้เอง อสิระใหท้่านสัมผัสความสวยงามและบรรยากาศภเูขา

ไฟฟจู ิเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  

ในชว่ง Winter ขอเปลีย่นสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็น ลานสก ีFuji ten  

- สกรีสีอรท์ทางตอนเหนือของภเูขาไฟฟจู ิเป็นท าเลทีส่วยงาม

มากๆของเมอืง สามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลังและ

ทะเลสาบคาวากจุอิยูเ่บือ้งล่าง (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอปุกรณ์เล่น

วันทีห่า้ ขึน้ภเูขาไฟฟจูทิีส่ถานทีี5่ หรอื ลานสก ีFuji ten - JTC Fujinoeki ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว -สวนโออชิปิารค์ - 

โตเกยีว- ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ– โอไดบะ-หา้งไดเวอรซ์ติี-้ป้าย Tokyo    อาหาร เชา้,เทีย่ง                         
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หมิะ) อกีหนีง่จดุทีน่่าสนใจของทีน่ี้คอื Fujiten Snow Resort ก็คอืภเูขาฟจูทิีส่วยงามทีคุ่ณสามารถ

ชมไดใ้นขณะทีท่ ากจิกรรมท่ามกลางหมิะ อสิระใหท้่านไดบ้ันทกึภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ 

และ JTC Fujinoeki ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ กับเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมี

หอ้งจัดแสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทั่วทุกมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดง

เหตกุารหลังแผน่ดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมี

โซนถา่ยภาพกบัภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่ง ๆ และโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้งานของญีปุ่่ นตา่ง ๆ ของขึน้ 

- ชือ่ของทีน่ี้ก็คอื โฟมลา้งหนา้ถ่านภเูขาไฟฟจู ิของขึน้ชือ่ของประเทศญปีุ่ นทีนั่กท่องเทีย่วสว่นมาก

มักซือ้เป็นของฝาก ท าจากถ่านหนิเขม้ของจากภเูขาไฟญีปุ่่ น ผสมดว้ย สาเก,ลูกพลับ และ ไฮยารู

ลอน ชว่ยขจัดสิง่สกปรกและรักษาปัญหาผวิ สามารถใชไ้ดทุ้กสภาพผวิแมผ้วิแพง้่าย และ อาหาร

เสรมิของดอกเตอรโ์นกจุ ิผูป้รากฎอยูบ่นธนบัตร 1,000 เยน ทีใ่ชม้าตัง้แต่ปี 2000 ประเทศญีปุ่่ นมัก

น าภาพบุคคลส าคัญพมิพล์งบนหนา้ธนบัตร ซึง่ ดร.โนกุจ ิฮเิดโยะ เป็นนักวจิัยแบคทเีรยีชาวญีปุ่่ น 

คิดคน้ยารักษาโรคมาย นทา้ยสุดไดอุ้ทิศตนเพื่อวิจัยโรครา้ยต่าง ๆ จนวาระสุดทา้ยของชีว ิต 

ท าใหอาหารเสรมิของเขาเป็นทีย่อมรับและมชีือ่เสยีงมาก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่สวนโออชิ ิปารค์ (Oishi Park)  

- จุดชมววิภูเขาไฟฟจูทิีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลสาบคาวากุจโิกะฝ่ังเหนือ เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วชาว

ญีปุ่่ นซึง่มาพักผ่อนตากอากาศ ชมววิ ดืม่ด ่ากับความงามของทวิทัศน์ ในวันทีอ่ากาศแจ่มใส สวน

แหง่นีจ้ะเป็นจดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดเ้กอืบทัง้ลกูทีส่วยงามมาก  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) Japanese Set 

เดนิทางกลับสู่ โตเกยีว เมอืงหลวง และพาทุกท่าน 

ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ 

- แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง

โตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดา

แฟชัน่นสิตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด ์  และเป็น

ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน

ปัจจุบัน ใหท้่านเลือกชมและซือ้สนิคา้มากมาย 
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อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางคแ์บรนดต์่างๆ

มากมายเชน่  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย หรอืรา้น100เยน (อยู่

ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่าย

สนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมตัสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครือ่งใชเ้ครือ่งส าอางค ์ผลติภณัฑ์

ของใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงใหม ่โอไดบะ  

- ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิที ่หา้งไดเวอรซ์ติี ้ซ ึง่

ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมาย ถา่ยรูปกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn 

ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท าใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร 

(ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเพิง่เปิดตัวเป็นทางการในวันที ่24 กันยายน 2560ทีผ่่านมา หากมเีวลา

ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัจุดไฮไลทใ์หมข่องทีน่ ีค่อื ป้าย Tokyo สฟ้ีาป้ายใหม ่ววิชงิชา้

สวรรค ์บรเิวณใกลเ้คยีงกบัหา้งไดเวอรซ์ติี ้

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย  

ทีพ่ัก:   The Hedistar Hotel Narita หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  

       ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่1)  

     เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

09.15 น.    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ)  เทีย่วบนิที ่ XJ601 

     (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย ) 

14.00 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

  

วันทีห่ก        ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ-ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาหาร เชา้  
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ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไมไ่ด ้

ร่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญีปุ่่ น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเทีย่ว ตัง้แต่วันที ่10 มถิุนายน 65 

ทีเ่ดนิทางมาในรปูแบบคณะทัวร ์

🔵กลุม่สนี ้าเงนิ (เสีย่งต ่า) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้

- ไมต่อ้งตรวจRT-PCRทีส่นามบนิญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตัว 

- นักทอ่งเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ลงในโทรศัพทส์ว่นตัวดังนี ้ 

1. My SOS เพือ่ตดิต่อเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งการความชว่ยเหลอืเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะตดิเชือ้ 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  

เตรยีมเอกสารเพือ่จัดสง่ใหท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่วซีา่ใหด้ังนี ้

- Passport เลม่จรงิ มอีายไุมน่อ้ยกวา่6เดอืน 

- รปูถา่ย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รปู 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ทะเบยีนบา้น ใชเ้ล่มจรงิแนบยืน่ (กรณีไมม่เีล่มจรงิ ตอ้งคัดจากอ าเภอ มตีราครุฑ พรอ้มผูม้อี านาจลงนาม เท่านัน้),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)้ (ส่ง

ส าเนาพาส+E-Mail ผูเ้ดนิทางทกุทา่น (หา้มซ ้ากนั) ใหท้างบรษัิทฯ) 
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4.ใบรบัรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงก่อนการเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) 

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

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 

วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

► การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 21,000 บาท + ค่าวซีา่ 2,000 บาท (รวม 23,000 บาท) กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์ 

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

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

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ป

ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่ง ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  
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2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

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

หอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

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

กโิลกรัม และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มกีารเรียกเก็บ และกรณี

สมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืก่อนเดนิทางอย่างชา้ 10วันพรอ้มช าระค่า

น ้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

รักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้

ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  

มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกจิน าเที่ยว  ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการ

เดนิทางเท่านั้น  แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์

Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
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5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 2,000 บาท (เอกสารทางลกูคา้น าสง่EMSใหก้บัทางบรษัิท) 

7. ค่าทปิไกด ์คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน หรอื 1,600 บาท  /ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปทีม่หีัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความ

ประทับใจและน ้าใจจากทา่น 

8. ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ   

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
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 

 


