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Code: IG14-JPN-TokyoDisney-NRT11-53TG-Dec-Mar2023-47-A221027 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิการบนิไทย (TG) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู(ิBKK) 

TG642 BKK (สวุรรณภมู)ิ – NRT (นารติะ) 23.45 – 07.40+1 

TG677 NRT (นารติะ) – BKK (สวุรรณภมู)ิ 17.25 – 21.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (2 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                                                   

(–/–/–)                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

21.00  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

**กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิอย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมง เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการ

เช็คอนิ** 

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

23.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ สายการบนิ THAI 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG642 

 

DAY 2 วดัอาซากสุะ – ถนนนากามเิซะ - จดุชมววิ โตเกยีวสกายทร ี–  โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท                                                                                                                                     

              (–/L/D) 

 

07.40  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัด

หมายเวลา **  

 

น าท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE) วัดทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วน  อิ

มทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี  

ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวน

หอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ”  
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และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที่ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ (NAKAMISE 

ROAD) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ 

พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

  

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟต ์YAKINIKU 

บฟุเฟตป้ิ์งยา่ง มเีนือ้สตัวใ์หเ้ลอืกมากมาย เลอืกทานไดต้ามใจชอบ  

  

 พาท่านถ่ายรูปแลนด์มาร์คโตเกยีวจุดชมววิ โตเกยีวสกายทร ีหรือเรยีก โตเกยีวทาวเวอร์แห่งใหม่ (NEW 

TOKYO TOWER) เป็นหอกระจายคลืน่ตัง้อยูท่ีแ่ขวงซมูดิะ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบันเป็นสิง่กอ่สรา้งที่

สงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และ ไดก้ลายเป็นหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีค่วามสงู 634 เมตร (ไมร่วมคา่เขา้ชม) 

 

 



Page 4 of 17 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ทีย่ ิง่ใหญ่ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ เชน่ MICHEL 

KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 

DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 

PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDS เป็นตน้ 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหาร  เมน ูบฟุเฟ่ตข์าปทูานไดไ้มอ่ ัน้ 

ทีพ่กั DADU FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หาก

ไดแ้ชน า้แร่ออนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปล่งปล ัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการ

หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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DAY 3  ลานสก ีฟูจเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ – หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไค 

(B/L/D)                                                                                                                         

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

 น าทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น (FUJITEN SKI) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

การเลน่ไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอธัยาศัย ณ ดนิแดนแหง่นีท้ีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนอืจาก

การเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะ

ขาวโพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์

เครือ่งเล่นสก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรือไม่ ขึน้อยู่กับสภาพ

ภมูอิากาศ)  

 (หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่น

โปรแกรมทัวรเ์ป็น คาวาฟจูโิกะ สถานีที ่22 (RETRO BUS) เป็นจุดทีช่มภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามทีส่ดุในชว่งฤดู

หนาว) 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิ

และท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรือ่งราวต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการเกดิแผ่นดนิไหวที่

เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววิัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไมส่ามารถ

หลกีเลีย่งไดน้ี ้ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูเซตอาหารญีปุ่่ น 

             

 น าทา่นเดนิทางชม หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมูบ่า้น

เกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึง่ถกูพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จน

กระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปีไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมใ่หเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชน

ไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรม  

 ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ไดรั้บการ

ดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์และแกลเลอรี ่ซ ึง่แต่ละหลังก็จะมคีวามเชีย่วชาญในงานฝีมอื

ดัง้เดมิทีต่่างกัน เชน่ เครือ่งปั้นดนิเผา ธูป และผา้ทอ หรอือาจเขา้ร่วมทดลองผลติกระดาษวาช ิถ่านชารโ์คล 

และบะหมีโ่ซบะดว้ยตนเอง (**รายการนีไ้มร่วมคา่เชา่ชดุกโิมโน**) 
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 น าท่านออกเดนิทางต่ไปยัง หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมูบ่า้นเกา่แกใ่นบรเิวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟจู ิดว้ยววิทวิทัศน์ของหมู่บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นโบราณ มฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟจูสิูง

ตระหงา่น และสายน ้าบรสิทุธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภเูขาไฟฟจูลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูเซตอาหารญีปุ่่ น 

ทีพ่กั  TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรอืเทยีบเทา่ 

   

DAY 4   คาวาโกเกะ – ศาลเจา้ฮคิาวะ– เทศกาลประดบัไฟหมูบ่า้นเยอรมนั  – ยา่นชนิจกุ ุ                         

(B/L/–)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นเทีย่วชม คาวาโกเกะ นับเป็นยา่นทีม่เีสน่หแ์ละมคีวามเป็นเอกลักษณ์มากๆ โดยจะอยูท่างทศิเหนอืของ

สถานรีถไฟ KAWAGOE ประมาณ 2 กโิลเมตร ถนนหลักจะยาวประมาณ 700 เมตร แตร่ะหวา่งสองขา้งทางของ

ถนนเสน้นีจ้ะม ีตรอกซอกซอย ทีส่ามารถเดนิเทีย่วเขา้ไปไดอ้กียาวๆ  

สิง่ทีท่ าใหย้า่นเมอืงเกา่แหง่นีฮ้อตฮติในหมูนั่กทอ่งเทีย่วก็ตรงทีท่ั่วทัง้ยา่นเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนสไตลส์มยัเอโดะ

ตลอดแนวยาวสองขา้งทาง ในสมัยก่อนเนื่องจากเมอืงคาวาโกเอะเจรญิรุ่งเรือ่งทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่าง

มากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจบุันเลยทเีดยีว บรเิวณนีย้งัเคยมโีกดังเก็บของอยูห่ลายแหง่ตัง้แตส่มยักอ่น จาก

การทีพ่อ่คา้แมค่า้จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิ

มาจนถงึปัจจุบันก็ม ีท าใหย้า่นนี้มฉีายา KOEDO KAWAGOE หรอืแปลไดว้่า ลติเติล้เอโดะ (LITTLE EDO)  

โดยค าวา่ “KURA” แปลวา่ โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนน KURAZUKURI ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนยิมเดนิเทีย่วชมตกึ
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รามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี้น่ันเอง บอกเลยว่าถา้มาเทีย่วเมอืงคาวาโกเอะแลว้ไม่ว่าเช็กอนิที่

แลนดม์ารก์แหง่นีแ้ลว้นัน้ถอืวา่มาไมถ่งึเลยทเีดยีว 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

น าท่านสู่ ศาลเจา้ฮคิาวะ(HIKAWA SHRINE) ของเมอืงคาวาโกเอะ(KAWAGOE) จังหวัดไซตามะ

(SAITAMA) เป็นศาลเจา้เกา่แกใ่นนกิายชนิโตของญีปุ่่ นทีม่ชี ือ่เสยีงในหมูค่นญีปุ่่ นมากเรือ่งการขอเรือ่งความรัก 

ทีน่ีจ่งึเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมนัหวานแหง่นี ้ 

ภายในศาลเจา้มสี ิง่ทีน่่าสนใจหลายอยา่งนอกเหนือไปจากสิง่คุน้เคยทั่วๆไปของศาลเจา้ญีปุ่่ น เชน่ เซยีมซรีูป

ปลา ทีท่ านายเรือ่งความรักโดยเฉพาะ ซุม้แขวนไมอ้ธฐิาน, ล าธารศักสทิธิส์ าหรับขจัดสิง่ไมด่,ี ซุม้กระดิง่ลม

ส าหรับฤดูรอ้น, ตน้ไมศ้ักสทิธิท์ีคู่่รักนยิมมาเดนิวนเป็นเลข 8 เพือ่ใหค้วามรักยนืยาว, เสาโทรอิหินิอายหุลาย

รอ้ยปี และเสาโทรอิไิมส้แีดงอนัใหญย่กัษ์ทีเ่คยใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นมาแลว้ 
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น าท่านชมเทศกาลประดบัไฟหมูบ่า้นเยอรมนั (COUNTRY FARM GERMAN VILLAGE) ภายใตบ้รรยากาศ

ของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ตอ้นรับวันครสิตม์าสและวันปีใหม่ทีก่ าลังจะมาถงึ การ

ประดับประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอดีกีว่า 2ลา้นดวงในชว่งฤดูหนาวของทีน่ี่ย ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในจังหวัดชบิะ

และถอืเป็น “หนึง่ในสามการประดับประดาไฟทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคตะวันออก” อกีดว้ย  

 

 

  

 น าท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (SHINJUKU) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมสห์รือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 

  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก        

 

ค า่ อสิระอาหาร ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 5  ยา่นชบิยูา่ – SHIBUYA SKY - ตลาดปลาซกึจิ ิ- ศาลเจา้เนซุ - นารติะ  - สวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

(B/–/–)                                                                                                                                                                                                                                    

 

เชา้      บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

 ท่านเดนิทางสู ่ยา่นชบิูยา่ ถอืไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นแฟชัน่ มแีหล่งชอ้ปป้ิง 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่รา้นคา้ รวมทัง้ชอ็ปของแบรนดด์ังอยูม่ากมาย นอกจากนัน้แลว้ก็ยังมรีา้นอาหารและ

แหลง่บนัเทงิอยา่งครบครัน มผีูค้นทัง้ชาวญีปุ่่ นและนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตเิดนิขวักไขวอ่ยูต่ลอดทัง้วัน 

  

 พาทา่นไป SHIBUYA SKY ทึต่กึเปิดใหม ่SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE ซึง่ถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์ใหมข่อง

โตเกยีวเลยก็ว่าได ้พึง่เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่1 พฤษจกิายน 2562 ทีผ่่านมา จะพบกับพืน้ทีโ่ล่งอันกวา้งขวาง 

ชมววิเมอืงโตเกยีวสดุตระการตาไดแ้บบ 360 องศา ทีน่ีจ่ะมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจนหากอากาศด ีและ

หมอกไมล่ง (ไมร่วมคา่เขา้ชมประมาณ 2,000 เยน) 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาซกึจิ ิเป็น ตลาดปลาและตลาดขายส่งทีท่ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ดว้ยปรมิาณการคา้

ขายอาหารทะเลสงูถงึ 2,000 ตันต่อวัน ตัง้อยูใ่นเขตซกึจิ ิกรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น แมต้ลาดปลาซกึจิจิะเป็น

ตลาดขายสง่อาหารทีส่ าคัญทีส่ดุของบรรดารา้นอาหารต่างๆในกรุงโตเกยีว แต่ก็ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วขึน้ชือ่

เป็นอยา่งมากส าหรับนักทอ่งเทีย่ว ทัง้การเปิดใหเ้ขา้ชมการประมลูปลาทูน่าตอนเชา้ตรู่แบบจ ากัดผูเ้ขา้ชม รวม

ไปถงึมีรา้นรวงมากมายที่รอใหนั้กท่องเที่ยวไดม้าลิม้ลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูป

มากมายทีส่ามารถซือ้ไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 
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เทีย่ง อสิระอาหาร ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

น าท่านขอพรความรักที ่ศาลเจา้เนซุ (NEZU JINJA) เป็นศาลเจา้เกา่แก ่ว่ากันว่าถูกสรา้งตัง้แต่เมือ่1900ปีที่

แลว้ โดย YAMATO TAKERU NO MIKOTO ในเซนดาง(ิSENDAGI) ต่อมาในยคุเอโดะ โชกนุรุนที5่แห่ง

ตระกูลโตคุงาวะ นามว่าโตคุงานวะ สนึะโยช ิไดท้ างานยา้ยทีต่ัง้ของศาลเจา้นี้จากเซนดางไิปทีเ่นซ ุ(NEZU) 

สิง่กอ่สรา้งสว่นใหญภ่ายในศาลเจา้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1706 ซึง่ยังเหลอืรอดมาจนถงึในปัจจุบัน และไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมทีส่ าคัญแห่งชาต ิซึง่จุดเด่นอกีอยา่งของทีศ่าลเจา้นี้คอืการไดถ้่ายรูปกับ

เสาโทรอินัิบรอ้ยตน้ ในบรเิวณวัด (ไมร่วมคา่เขา้สวนดอกไม)้ 
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 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

17.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดย สายการบนิ THAI AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG677 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

21.55 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

 

**หากตอ้งการท ากรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ ในกรณีทีจ่ะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่ญีปุ่่ น ทางบรษิทัขอเรยีกเก็บคา่ธรมเนยีมวซีา่ภายหลงั 

 

ตามประกาศเปลีย่นแปลง วนัที ่11 ตลุาคม 2565 เป็นตน้ไป ประเทศญีปุ่่ นจะรบัเฉพาะผูท้ ีฉ่ดีครบ 3 เข็มที่

ไดร้บัการยอมรบัจาก WHO เทา่น ัน้ หากวคัซนีไมค่รบ จะตอ้งท าการแสดงผล RT-PCR กอ่นเขา้ประเทศ 

ขอ้ส าคญั  

- อัตรานี้ยังไมร่วมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลง

ราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

16-20 ธนัวาคม 2565 47,499 6,500 

11-15 มกราคม 2566 47,499 6,500 

20-24 มกราคม 2566 47,499 6,500 

10-14 กมุภาพนัธ ์2566 47,499 6,500 

15-19 กมุภาพนัธ ์2566 47,499 6,500 

01-05 มนีาคม 2566 47,499 6,500 

10-14 มนีาคม 2566 47,499 6,500 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 18,500 บาท 

ไมม่รีาคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 13,000 บาท (ไมม่ที ีน่ ัง่บน

เครือ่งบนิ) 
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- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงใหเ้ทา่น ัน้ การเสรมิเตียงจะขึน้อยู่กับนโยบายของ

โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสรมิเตยีง) กรณีทีห่อ้ง TRP 

เต็ม ทางบรษิทัอาจจะตอ้งปรบัไปนอนหอ้งพกัส าหรบั 1 ทา่น 1 หอ้งและส าหรบั 2 ทา่น 1 หอ้ง โดยทา่น

จะตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่ว 

- อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

- เนือ่งจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบนิ หรอืช่วงเทศกาลตา่งๆ และตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

รถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง

เครือ่งส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิต่อแจง้

รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (2 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

- รถรับสง่น าเทีย่วตามรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น 

เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภยั  
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- รวมประกนัการเดนิทางทีค่รอบคลุมประกนัสุขภาพทีม่วีงเงนิรกัษาโควดิ-19 (เงือ่นไขเป็นไปตามกรรม

ธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสสปอรต์ตา่งชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 

- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตัว เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง วัคซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานัดหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเก็บภาษีน ้ามนัเพิม่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บลกูคา้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

- คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- คา่วซีา่ 

- กรณีทีไ่มม่วีคัซนี ไมร่วมการตรวจ RT-PCR ขาเขา้และออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจ

กอ่นเดนิทางไม่เกนิ 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้ับทางบรษัิท 

กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรับรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท าการยา้ยวันเดนิทาง หรอืเก็บ

เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับนโยบายของสายการบนิและบรษัิทคู่คา้ และ

ตอ้งมใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

เงือ่นไขการจอง 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 21,000 บาท 

หลังจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

**กรณุาสง่ส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทั** 

https://bit.ly/3NVFrkV
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- กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไมช่ าระ

ภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 40 วัน*  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 40%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษัิทแลนดต์า่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
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- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิท  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตัดสนิใจหรอืใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง 

(เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการ

ด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณี

ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมด

นีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
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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 

 


