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บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

XJ600 BKK (สวุรรณภมิู) – NRT (นาริตะ) 23.50 – 08.10 

XJ601 NRT (นาริตะ) – BKK (สวุรรณภมิู) 09.15 – 14.35 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
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DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                             (–/–/–)                                                                                                                                                                                                                                       

20.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์

คอยให้คาํแนะนํามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

  **กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน** 

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

23.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 

XJ600  **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 

DAY 2  นาริตะ –วดัอาซากสุะ – ถนนนากามิเซะ – โกเทม็บะ พรีเม่ียมเอาทเ์ลท็  –  หมู่บา้นน้ําใส โอชิโนะฮคั

ไค                                                                                                                                                   (–/L/D)                                                                                 

08.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัด

หมายเวลา **  

นําท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วดัทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิ

มทองคาํทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 

ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวน

หอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหน้าสดุของวดั ทีม่ชีื่อว่า “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารที่

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคาํ มชีื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้ ขาย

ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กทา่นได้

เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บฟุเฟ่ต ์YAKINIKU 

บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง มีเน้ือสตัวใ์ห้เลือกมากมาย ไม่อัน้ เลือกทานได้ตามใจชอบ 

 นําท่านเดนิทางสู ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็ (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิง่ใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ เช่น 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 KIDSเป็นตน้ 

 
 นําท่านออกเดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ในบรเิวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิด้วยววิทวิทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสิูง

ตระหงา่น และสายน้ําบรสิทุธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภเูขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 
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คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ บฟุเฟ่ตข์าปทูานได้ไม่อัน้  

ท่ีพกั FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น้ําแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้

แชน้ําแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะทาํให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน

โลหิตดีขึน้ 

 
 

DAY 3  ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – FUJI SHIBAZAKURA PARK - ย่านชินจกู ุ        (B/L/–)                                                                                     

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 นําท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิงั หรอื ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีื่อเสยีง

และเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์

หน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุก

ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศใหภู้เขาไฟฟูจ ิได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์มข่ึน้ ใน

กรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ 

กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้ําระ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภูเขา

และววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ

ประทบัใจเก็บไว้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่าํลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่

เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไม่สามารถ

หลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
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 นําท่านเดนิทางชมดอกพิง้คม์อส ที ่FUJI SHIBAZAKURA PARK สมัผสักบัความงามเทศกาลทีน่่าสนใจและ

ดึงดูดผู้คนจากความสวยงามของดอกพิงค์มอสสีชมพูสวยสดที่ทําการปลูกและดูแลรักษาเป็นอย่างดี 

นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความงดงามของดอกชบิะซากุระ หรอืดอกพงิค์มอส ท่ามกลางภาพเบื้องหลงัที่เป็น

ภูเขาไฟฟูจทิีอ่ยู่ในช่วงกําลงัสวยงามเป็นพเิศษ มองเหน็ไดเ้ด่นชดั เหมาะแก่การเกบ็ภาพความประทบัใจ และ

ด้วยความสวยของดอกพงิค์มอสที่บานสะพรัง่เต็มพื้นที่กลายเป็นสชีมพูสดใสที่สวยราวกบัภาพวาดในเทพ

นิยาย เป็นทีน่่าสนใจใหก้บันกัท่องเทีย่ว ทัง้ยงัสามารถหาของกนิทอ้งถิน่ และ ของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลบัมา

ไดอ้กีดว้ย (ขอสงวนสทิธิก์รณีดอกพิง้คม์อสไมบ่าน นําทา่นทอ่งเทีย่วทีห่มูบ่า้นอยิาชโินะซาโตะแทน)     

 
นําท่านช้อปป้ิง ย่านชินจุก ุให้ท่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงสนิค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบ

รนด์เนม เสือ้ผา้แฟชัน่สําหรบัวยัรุ่น เครื่องสําอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK I  I , 

SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 
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คํา่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

 

DAY 4   อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั                                                                                                            (B/–/–)                                                                                                                        

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

อสิระเตม็วนั ให้ท่านอสิระช้อปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมไีกด์คอยให้คําแนะนําในการ

เดนิทาง อาท ิ

 ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเดจ็พระ

จกัรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจกัรพรรดทิีม่คีวามสาํคญักบัประเทศญีปุ่่ นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิง่ และไดร้บัความเคารพ

จากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจุบนัมากทีส่ดุ   

 ย่านฮาราจกู ุแหล่งรวมเสือ้ผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคอืคนทีก่ําลงัมองหาซื้อเสือ้ผา้

แบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาได้จากที่น่ีอีกด้วย หรือ ถ้า

ต้องการเหน็วยัรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดูได้ทีน่ี่ได้ จะมวียัรุ่นญี่ปุ่ นน่ารกัๆ เดนิกนัเตม็ถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลก 

อาทิ CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหา

รองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยงัมีร้านขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทัง้ยังมี SHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

 ย่านชิบยุ่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุน่ในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รปูปัน้สุนขัแสน

รูท้ี่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรบัหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตล์โตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ ทัง้

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบัและแฟชัน่ชัน้นําของญีปุ่่ นในฤดตู่างๆอื่นๆมากมาย  

 SHISUI PREMIUM OUTLETS อยู่ใกลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวนั มแีบรนดช์ัน้นําของญี่ปุ่ นและ

แบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น COACH, COACH MEN,DISNEY STORE, 

ISETAN, UGG, G-STAR RAW, BILLABONG, PUMA, GAP, TAKEUCHI KIKUCHI, MICHAEL 

KORS,TOMMY HILFIGER, NEW BALANCE, DIESEL, SAMSONITE, SAMANTHA THAVASA, POLO 

RALPH LAUREN สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่ง

รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
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 หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด ์1 DAY PASSPORT เพ่ิมท่านละ 3,200.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ดสีนียแ์ลนด์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้าง

นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ให้

ท่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดัจาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่อง

เล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารต์ูนเรื่องดงั TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร์ THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวญักบับ้านผีสิงใน HAUNTED MANTION สมัผสัความ

น่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก SMALL WORLD ชมภาพยนตร์สามมติิTHE INVENTION OF 

THE YEAR ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะได้

สมัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี้เมา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบั

การจบัจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม(มเีป็นบางโรงแรม) แต่เน่ือง

ดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงทีม่ลีกูคา้ใช้

บรกิารไปสนามบนิ เป็นจาํนวนมากซึง่อาจจะทาํใหข้ึน้รถบสัไมค่รบตามจาํนวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

แผนท่ีการเดินทาง      

  UENO  NIPPORI  AIRRPORT   
นาที   41   36     KEISEI SKYLINER 

          

 IKEBUKURO SHINJUKU SHIBUYA SHINAGAWA TOKYO     

นาที 97 92 84 80 67   

NARITA EXPRESS 

N'EX 

          

 IKEBUKURO SHINJUKU SHIBUYA TOKYOCITY SHINAGAWA     

นาที 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

AIRPORT LIMOUSINE 

BUS 

          

 TOKYO AREA        
นาที 90+           TAXI 
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2) รถไฟสาย KEISEI SKYLINER เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช้

ความ เรว็ในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ทีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 

น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง     

3) รถไฟสาย NARITA EXPRESS (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืว่าเป็นรถไฟทีร่าคาค่อนขา้งสูง

นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึน้ไปแลว้เราจะไม่มทีีน่ัง่เบาะสามารถ

หมุนเขา้ หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาทีร่ถไฟ

ใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง  

4) AIRPORT LIMOUSINE BUS เป็นอีก 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจํากดัจํานวน

ผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ี

ราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เดก็อายตุาํกวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา  

5) TAXI ในส่วนของรถแทก็ซีน้ี่ค่าโดยสารจากโตเกยีว สู่โรงแรมทีพ่กัย่านนารติะจะอยู่ทีร่าคา 20,000-25,000 

เยน (โดยราคาน้ีจะไมร่วมคา่ทางดว่น)   

*** ราคาคา่เดนิทางอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง *** 

เท่ียง-คํา่  อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

 

DAY 5   นาริตะ  - สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)                                      (B/–/–)                                                                                                                                                                                                                                        

เช้า      บริการอาหาร เซตเบนโตะ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

09.15    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 

XJ601 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

14.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
************************************************* 
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อตัราค่าบริการ 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

05-09 พฤษภาคม 2566 34,999 6,500 

06-10 พฤษภาคม 2566 BUS01 33,999 6,500 

06-10 พฤษภาคม 2566 BUS02 33,999 6,500 

07-11 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

08-12 พฤษภาคม 256 33,999 6,500 

09-13 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

09-13 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

10-14 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

11-15 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

11-15 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

11-15 พฤษภาคม 2566  BUS03 33,999 6,500 

12-16 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

12-16 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

12-16 พฤษภาคม 2566  BUS03 33,999 6,500 

13-17 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

13-17 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

14-18 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

14-18 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

15-19 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

17-21 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

18-22 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

19-23 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 
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**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

 

 

 

 

 

 

ข้อสาํคญั  

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

19-23 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

20-24 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

21-25 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

22-26 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

23-27 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

24-28 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

25-29 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

25-29 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

26-30 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

26-30 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

27-31 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2566 33,999 6,500 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2566 33,999 6,500 

31 พ.ค. - มิ.ย. 2566  35,999 6,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 18,500 บาท 

ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
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- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของ

โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP 

เต็ม ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่าน

จะต้องชาํระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 

รถบสันําเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า

เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เคร่ืองสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทาํราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

- รถรบัสง่นําเทีย่วตามรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- หวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ทา่น) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความ
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เหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนั

มาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่วซ่ีาสาํหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งทาํการยืน่เองเทา่นัน้ 

- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- ค่าวีซ่า 

- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลมุประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  

- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์ทีท่างญี่ปุ่ นกําหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณี

เป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใชใ้นการยนืยนั เพื่อทําการยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเก็บ

เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่คา้ และ

ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

 

เง่ือนไขการจอง 

https://bit.ly/3NVFrkV
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- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ทา่นละ 15,000 บาท 

หลงัจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 

LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจํานวนจํากดั ยกเว้น

โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

**กรุณาส่งสาํเนาพาสสปอรต์และข้อมูลท่ีจาํเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 

ทนัทีหลงัจากการชาํระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํา่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านใด

ไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน

ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 
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หมายเหต ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ทา่น

จาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลงัจากทา่นชาํระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง

ชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 

(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการ

ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
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- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก

เกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณี

ทีจ่าํเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


