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                               โ  แ ม 

   แ          ม   21.00  . 
AIR ASIA X 23:50-08:00  . 
 

 

          นารติะ - ภเูขาไฟฟจู ิ– อาบน ้าแร ่แชอ่อนเซน็ - บฟุเฟ่ต ์ขาป ู                                  
 

Hotel Alexander Royal Resort 
Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

        ม ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – JTC DUTY FREE -         
USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET -                                                                                    

ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

          หอโทรทศันโ์ตเกยีว สกายทร ี-วัดอาซากสุะ -        โ   
(Ueno Park)  – โอไดบะ  -             – JTC DUTY FREE – 
ออิอน ทาวน ์                          

ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

          สนามบนินารติะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
AIR ASIA X 09:15-14.00  . 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

วันที ่25 - 29  ม.ีค. 66 31,999 10,000  

วันที ่26 - 30  ม.ีค. 66 31,999 10,000  

วันที ่27 - 31  ม.ีค. 66 29,999 10,000 ราคาโปรช าระเต็ม 

วันที ่28 ม.ีค. - 1 เม.ย. 66 32,999 10,000  

วันที ่29 ม.ีค. - 2 เม.ย. 66 33,999 10,000  

วันที ่30 ม.ีค. - 3 เม.ย. 66 33,999 10,000  

วันที ่31 ม.ีค. - 4 เม.ย. 66 33,999 10,000  

วันที ่1 - 5 เม.ย. 66 33,999 10,000  

วันที ่2 - 6 เม.ย. 66 37,999 10,000  

วันที ่3 - 7 เม.ย. 66 37,999 10,000  

วันที ่4 - 8 เม.ย. 66 37,999 10,000  

วันที ่5 - 9 เม.ย. 66 37,999 10,000  

วันที ่6 - 10 เม.ย. 66 37,999 10,000  

วันที ่7 - 11 เม.ย. 66 39,999 10,000  

วันที ่8 - 12 เม.ย. 66 39,999 10,000  

วันที ่9 - 13 เม.ย. 66 42,999 10,000  

วันที ่10 - 14 เม.ย. 66 43,999 10,000  

วันที ่11 - 15 เม.ย. 66 45,999 10,000  

วันที ่12 - 16 เม.ย. 66 49,999 10,000  

วันที ่13 - 17 เม.ย. 66 45,999 10,000  

วันที ่14 - 18 เม.ย. 66 39,999 10,000  
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                         

 

21.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ   

23.50 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีรเ์อ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 600   

  

วนัทีส่อง นารติะ - ภเูขาไฟฟจู ิ– อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น - บฟุเฟ่ต ์ขาป ู                                  

 

08.00 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิา  

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและ

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

หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ บรกิารอาหารเชา้ บนรถแบบ SET BOX (มือ้ที ่1) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2) รา้นอาหาร 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิสมัผัสภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึง่เป็นจดุทีร่ถโดยสาร

สามารถขึน้ไปจอดได ้ฟจูเิป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย 

ทา่นสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟจูไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแตล่ะฤดภูเูขาไฟฟจูจิะมคีวามงดงามที่

แตกตา่งกนั และเป็นภเูขาไฟทีส่วยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนกต็าม (หมายเหต ุการขึน้ชมภเูขาไฟ

ฟูจ ิช ัน้ 5 น ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศอ านวย)  

วันที ่15 - 19 เม.ย. 66 37,999 10,000  

วันที ่16 - 20 เม.ย. 66 36,999 10,000  

วันที ่17 - 21 เม.ย. 66 29,999 10,000 ราคาโปรช าระเต็ม 

วันที ่18 - 22 เม.ย. 66 27,999 10,000 ราคาโปรช าระเต็ม 

วันที ่19 - 23 เม.ย. 66 31,999 10,000  

วันที ่20 - 24 เม.ย. 66 29,999 10,000 ราคาโปรช าระเต็ม 

วันที ่21 - 25 เม.ย. 66 29,999 10,000 ราคาโปรช าระเต็ม 

วันที ่22 - 26 เม.ย. 66 25,999 10,000 ราคาโปรช าระเต็ม 

วันที ่23 - 27 เม.ย. 66 25,999 10,000 ราคาโปรช าระเต็ม 

วันที ่24 - 28 เม.ย. 66 25,999 10,000 ราคาโปรช าระเต็ม 

วันที ่25 - 29 เม.ย. 66 25,999 10,000 ราคาโปรช าระเต็ม 

วันที ่26 - 30 เม.ย. 66 29,999 10,000  



Page 4 of 13 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหาร อิม่อรอ่ยกบัเมนูมือ้พเิศษทีม่ขีาปู ใหท้่านไดล้ิม้

ลองรสชาตปิพูรอ้มน ้าจิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ  

หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่  ASIA YAMANAKAKO หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่าม ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – JTC DUTY FREE -         USHIKU DAIBUTSU - AMI 

PREMIUM OUTLET -                                                                                    

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเยีย่มชม ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบัเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดง

ขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลัง

แผน่ดนิไหว หอ้งจ าลองแผน่ดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซนถ่ายภาพกับ

ภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นต่างๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑ์

เครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย  

 

จากนัน้พาท่านชอ้ปป้ิงที ่JTC DUTY FREE มสีนิคา้ปลอดภาษีใหเ้ลอืกมากมาย อาท ิโฟมลา้งหนา้

ภเูขาไฟ วติามนิ อาหารเสรมิตา่งๆมากมาย  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) ณ รา้นอาหาร เมน ูBBQ ป้ิงยา่ง 

 

บา่ย จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ USHIKU DAIBUTSU 

ซึง่เป็นรปูปัน้พระพทุธรูปทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ทีท่ าจากทองบรอนซ ์มคีวาม

สูง 120 เมตร (390 ฟุต) ตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสร็จ

สมบรูณ์ในปี 1993 
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รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มคีวามสงูมากกว่าอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพในนวิยอรก์ (40 เมตร) มาตรฐานของสวน

สวรรคก์ระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพุทธเจา้ มดีอกไมบ้านตลอดทัง้สีฤ่ดูกาลนอก จากนี้ผูเ้ขา้ชมยัง 

สามารถเขา้ดกูารตกแตง่ภายในของพระพทุธเจา้ ภายในแบง่ออกเป็น 5 ชัน้และแตล่ะชัน้แสดงใหเ้ห็นถงึ

โลกที ่ยอดเยีย่มของพระพทุธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถขึน้ลฟิทไ์ปไดถ้งึ 85 เมตรทีอ่กของพระพุทธเจา้ 

และเพลดิเพลนิ กบัการมองเห็นทวิทัศนเ์บือ้งลา่งแบบพาราโนมาจากหนา้ตา่งชมววิ ในวันทีม่แีดดแมแ้ต ่

Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่AMI PREMIUM OUTLET หา้งสรรพสนิคา้เอา้ทเ์ล็ทไดเ้ปิดใหม ่ณ อาม ิ

ตัง้แต่เดอืนกรกฏาคม ค.ศ. 2009 ซึง่ม ี100 รา้นคา้ของแบรนดท์ีม่คีุณภาพ จากทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ทีจ่ะท าใหท้่านพอใจและมคีวามสขุไปกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์อง

หา้งสรรพสนิคา้เอา้ทเ์ล็ทแหง่นี ้คอื เมอืงชายฝ่ังตะวันตกของอเมรกิา ทา่นจะรูส้กึสนุกไปกบัการเดนิชอ้ป

ป้ิงและยงัมรีา้นอาหารหลากหลายรปูแบบ ซึง่บางรา้นไดเ้ปิดเป็นครัง้แรกในญีปุ่่ น 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ หอโทรทศันโ์ตเกยีว สกายทร ี-วดัอาซากสุะ -            (Ueno Park)  – โอไดบะ  - 

            – JTC DUTY FREE – ออิอน ทาวน ์                              

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ผา่นชมแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ ผา่นชม

หอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร  

 

เทีย่วชม วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ในกรงุโตเกยีว เขา้นมสัการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอิ

มทองค า  นอกจากนัน้ทา่นยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจ กบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร

ซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลัง ได ้ ภายในวัด ฯลฯ หรอื

เพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย ไมว่า่จะ

เป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายงัวัดแหง่นีต้อ้งมาตอ่

ควิกนั เพือ่ลิม้ลองกบัรสชาตสิดุแสนอรอ่ย  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) รา้นอาหาร 
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บา่ย เดนิทางสู ่สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ภายในมทีัง้วัด ศาล

เจา้ ทะเลสาป และสวนสัตว์ มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศร่มรืน่จงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนยิมมา

พักผอ่นกนั และในฤดใูบไมผ้ลขิองทกุๆปีสวนอเุอโนะจะไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากในการมาชมซากรุะ 

โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูท่ัง้งสองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจี านวนมากกว่า 1,000 ตน้ 

ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่”งานฮานาม”ิ 

(โดยปกตซิากรุะจะบานชว่งประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยู่

กบัสภาพอากาศ) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่           เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญซ่ึง่สรา้งขึน้จากการถมทะเลบรเิวณอา่ว

โตเกยีว เตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็วในฐานะเขตทา่เรอื จนถงึชว่งทศวรรษที ่1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็น

ยา่นการคา้ ยา่นพักอาศัย และนันทนาการทีใ่หญโ่ตแหง่หนึง่  

 

น าชม Unicorn Gundam หุน่กนัดัม้ตวัใหมเ่ป็นรุน่ RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็น

หุน่สขีาว-แดง มคีวามสงูประมาณ 24 เมตร สงูกวา่หุน่ตวัเดมิถงึ 6 เมตร 

 

                  ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไมว่่าจะเป็น รา้น

ซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น 

MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP 

FOAM , ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี 

 

จากนัน้พาท่านชอ้ปป้ิงที ่JTC DUTY FREE มสีนิคา้ปลอดภาษีใหเ้ลอืกมากมาย อาท ิโฟมลา้งหนา้

ภเูขาไฟ วติามนิ อาหารเสรมิตา่งๆมากมาย  

 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ออิอน ทาวน ์ หา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ

เนือ่งจากตัง้อยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้

ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้

ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 

และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  
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ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ - สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ            

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) ณ หอ้งอาหาร   

                    ม    

09.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีรเ์อ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 601 

14.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

หมายเหต ุ:  การใหบ้รกิารของรถบสัน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่ น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นน ัน้สามารถ

ใหบ้รกิารไดว้นัละไมเ่กนิ 12 ช ัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ตารางการทอ่งเทีย่วในรายการเดนิทาง โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณีผูโ้ดยสารอาจจะ
ตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง
หรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

* ตั๋วสายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ั่ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ั่งโดยระบบสายการบนิ * 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ตจ่ะท าการ 
Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ

ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ด ้

รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญีปุ่่ น (อพัเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว ตัง้แต ่วันที ่11 ตลุาคม 65 

ทีเ่ดนิทางมาในรปูแบบคณะทัวร ์

�กลุม่สนี ้าเงนิ (เสีย่งต า่) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้

- ไมต่อ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตัว 

- นักทอ่งเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ลงในโทรศัพทส์ว่นตวัดังนี ้ 

1. My SOS เพือ่ตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งการความชว่ยเหลอืเนือ่งจากสงสยัวา่อาจจะตดิเชือ้ 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   

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง  

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2.เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีไ่ดรั้บการฉีดวัคซนีครบโดสจ านวน 3 เข็ม ทีอ่อกโดยกรม

ควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ โดยใบรับรองวคัซนีตอ้งเป็นภาษาองักฤษและออกโดยสถาบนัของรัฐบาลเทา่นัน้ หรอื 

สามารถใชใ้บรับรองจาก application หมอพรอ้มได ้ โดยวคัซนีเป็นไปตามทีอ่งคก์รอนามยัโลก (WHO) ใหก้ารรับรอง 

ทัง้หมด 7 ยีห่อ้ ไดแ้ก ่ Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, 

Covishield (Serum Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac 

สามารถฉีดแบบสตูรเดยีว หรอื 3เข็ม แบบไขวไ้ด ้

3. ส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บวคัซนีไมค่รบ 3 เข็ม ตอ้งมใีบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 

ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ใบรับรองระบขุอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ)   

► เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ทีไ่มไ่ดรั้บวัคซนี สามารถเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดครบ 3 เข็มตามเกณฑไ์ดเ้ลย แตถ่า้

ผูป้กครองฉดีไมค่รบ เด็กจ าเป็นตอ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. กอ่นออกเดนิทาง 

ขอ้มลูการเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วันที ่26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัทางรัฐบาลญีปุ่่ น 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 

วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

-  กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์ 

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.   

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

9. คา่ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล วงเงนิทา่นละ 50,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

10.              ม      1 ข  /วัน 

11.                       มภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี โปรดแจง้เจา้หนา้ที)่ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ที่

สัง่เพิม่ 

2. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 

3. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

4. คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง  กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 
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5. คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย หรอื ญีปุ่่ นมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการกกัตวัเพิม่เตมิ หรอื ขอเรยีกตรวจ

โรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

7. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

เงือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วัน ก่อนการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้

หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่

ส าหรบัผูเ้ดนิทางใหม ่

2. กรณีวันเดนิทาง ไมต่รง กบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้

ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได  ้ และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่ส าหรบัผู ้

เดนิทางใหม ่

3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าตั๋วโดยสารเพิม่ดว้ย

ตนเองจากคา่ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ี

ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 

และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่ทวัร ์100% 

ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 
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2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด

ของคา่ทวัร ์ทีช่ าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิาทวัร ์100% ของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

กรณีเป็นกรุ๊ปเหมา ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิท ทัวรผ์ูข้ายและผูซ้ ือ้เทา่นัน้ 

เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเที่ยวล่วงหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ

โดยสาร การจองโรงแรมทีพ่ัก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่ี

การคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  

วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 

6.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่

เนือ้สตัว ์   ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน

อตัราทีส่งูมาก 

 

หมายเหต ุ

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมดหรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 
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15 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  

6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก 

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

8. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

9.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

10.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

11. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

12. ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู ที่

ไมใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ หาก 

ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

13.กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

14.กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
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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 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


