
วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

21.00 น.  คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะน าให้โหลดของท่ีไม่จ าเป็นลงใต้ท้องเคร่ือง) 

NIDN192804



 

 

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที 
และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

23.55 น.  บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ600 ** ไม่มีอาหาร
บริการบนเคร่ือง **  
 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ - โอไดบะ - 
โตเกียว ไดเวอร ์ซติี้ - ออนเซ็น  

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณา
ปรับนาฬของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากน าท่านผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากูซะ(Sensoji 
Temple)  เป็นวัดพุทธในย่านอาซากูซะ แขวงไทโต โตเกียว เป็นวัดท่ีเก่าแก่และมีความส าคัญท่ีสุด
แห่งหนึ่งในโตเกียว สถานท่ีดั้งเดิมถูกระเบิดเผาท าลายไปเกือบหมดในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตัววัด
ปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ท้ังหมด แรกเริ่มเคยเป็นวัดในสายเท็นได ต่อมาได้แยกเป็นอิสระหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง บริเวณติดกับวัดเป็นท่ีตั้งของศาลเจ้าอาซากูซะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต 
ทางเข้าของวัด จะมีประตู คามินาริ หรือประตูอัสนี โดยบนคานจะมีแขวนโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่ 
จ า ก นั้ น น า ท่ า น ม า ยั ง  ถ น น น า ก า มิ เ ส ะ 
(Nakamise) หรือท่ีหลายๆคนรู้จักกันว่า “ถนนช้อป
ปิ้งนากามิเสะ” สามารถเดินจากวัดอาซากูซะได้ ท า
ให้คนท่ีมาไหว้พระท่ีวัดต้องแวะมาช้อปปิ้งท่ีถนนแห่ง
นี้ด้วย จึงท าให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นท่ีคึกคักเกือบ
ตลอดเวลา ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 
200 เมตร มีร้านขายกินกับของท่ีระลึก ไม่ว่าจะเป็น
ชุดยูกาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิด  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 น าท่านเดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ น าท่านช้อปปิ้งสินค้า
หลากหลายชนิดท่ี ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและให้
ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 

ค่่า     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาป ู 
      สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก FUJI SAN GARDEN ระดับ 3  ดาว หรือเทียบเท่า ในบริเวณ

ใกล้เคียง 
จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น 
 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนโอชิโนะฮกัไค – โตเกียว - ชินจูก ุ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3776 เมตร ภูเขาไฟท่ีมีชื่อเสียงเป็น
ท่ีรู้จักไปท่ัวโลก ในเรื่องความสวยงาม และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของญี่ปุ่น น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ 
ชั้นที่ 5 (หมายเหตุ : ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น กรณีท่ีไม่สามารถขึ้นได้ เมื่ออากาศไม่เอื้ออ านวย 
หรือ ทางขึ้นปิด โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้
ช าระค่าใช้จ่ายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ประมาณจุดกึ่งกลางของเส้นทางโยชิ
ดะ โดยเส้นทางโยชิดะนั้นเป็นท่ีรู้กันว่าเป็นเส้นทางหลักส าหรับการเดินทางไปยัง ศาลเจ้าโคมิตาเคะ อยู่
แถวๆบริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจิ  น าท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Earthquake 



 

 

Museum) ตั้งอยู่ท่ีเมืองโกเบ ภายในจังหวัดเฮียวโงะนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีน าเสนอเกี่ยวกับ
การแผ่นดินไหวท่ีเคยเกิดขึ้นในเมืองนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีโรงละครท่ีฉายภาพการท าลายล้างของ
แผ่นดินไหว และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ภัย และห้องเกมทีใช้เทคโนโลยีให้เราฝึก
ป้องกันตัวจากภัยพิบัติ โดยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจะมีการจัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานร าลึกถึงเหตุการณ์
เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 1995 เปิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 ให้ความรู้แก่ผู้ เข้าชมเกี่ยวกับการเกิด
แผ่นดินไหว วิธีการเตรียมตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับ
แผ่นดินไหวได้อย่างดี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนโอชิโนะฮักไค เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)ท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิ

โกะ ในวันท่ีอากาศแจ่มใสจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบท้ังลูกท่ีสวยงามมาก 
จากนั้นน าท่านไปสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเองและ
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางกลับกรุงโตเกียว  น าท่าน
เดินทางสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น เทรนด์
และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย 

  ค่่า     อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดับ 3  ดาว หรือเทียบเท่า ใน
เมืองนาริตะ 
 

วันที่สี ่ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ชอ้ปปิ้ง หรือเลือกซื้อทวัร์ดิสนีย์แลนด์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
มอบอิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้
ค าแนะน าในการเดินทาง   
** การเดินทางในวันอิสระ ไม่มีไกด์และรถบัสให้บริการ หากท่านใดต้องการเช่ารถหรือไกด์ส่วนตัว
สามารถแจ้งความประสงค์กับเอเย่นต์ที่ท่านท่าการจอง ** 



 

 

อาทิ  ถนนฮาราจุกุ และเมจิ จินกุ ตบท้ายด้วย 
ถนนชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงโตเกียว มอบ
เวลาให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้ามากมาย เช่น สินค้า
อิเลคทรอนิคส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดัง CASIO 
SEIKO ร้าน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA เส้ือผ้า 
เคร่ืองใช้ ภายใต้แบรนด์ Muji  กระเป๋า หรือ รองเท้า

แฟชั่น  เครื่องส าอางชื่อดังของญี่ปุ่น SHISHEDO KANEBO SKII ฯลฯ 
สวนจิโดริงะฟูจิ(Chidori-ga-fuchi) เป็นสวนท่ีตั้งอยู่ระหว่างทางระบายน้ า 2 สาย อยู่ใกล้กับ
พระราชวังอิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีชื่อเสียงมากเร่ืองการชมซากุระเพราะจะเห็นภาพต้น
ซากุระมากมายของสวนเรียงรายไปตามทางน้ า จึงเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระสวนท่ีมีผู้เข้าชมมากท่ีสุด
ของโตเกียวโดยจะมีทางเดินเรียบทางระบายน้ าและต้นซากุระยาวประมาณ 700 เมตร ท าให้เกิดเป็น
อุโมงค์ต้นซากุระ และในชว่งกลางคืนของฤดูชมซากุระจะมีการเปิดไฟส่องตามต้นซากุระด้วย ท าให้
สวยงามท้ังกลางวันและกลางคืน จนมีผู้มาเยือนท่ีสวนแห่งนี้แต่ละปีมากกว่า 1 ล้านคน  

เลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวม
ค่าเดินทางและบัตรเข้าสวนสนุก) ดีสนีย์แลนด์
โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่ง
เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท 
ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่

จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตู
นเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of 
Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติ
ในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนาน
พร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกท้ังยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอก
จากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อ
ของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ 



 

 

 
การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้อง
เร่ิมตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น  
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิง่จากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะ ค่าตั๋วจะอยู่ท่ีเท่ียว
ละ 2,470 เยน/ท่าน ก่อนเดินทางกลับควรเช็ครถไฟเท่ียวสุดท้าย  
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนข้างสูง 
ตั๋วรถไฟสามารถระบุท่ีนั่งบนรถไฟได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีท่ีนั่งเบาะสามารถหมุนเข้า
หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่าน ก่อนเดินทางกลับ
ควรเช็คเวลารถไฟเท่ียวสุดท้าย  
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจ ากัดจ านวน
ผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 
นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว  
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-
25,000 เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน) 

ค่่า  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดับ 3  ดาว หรือเทียบเท่า ใน
เมืองนาริตะ 
 

วันที่ห้า อิออน นาริตะ มอลล์ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)              

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรเวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

09.15น.     ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เท่ียวบินท่ี XJ 600 
** ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง **  

14.00 น.     เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 



 

 

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไข 

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

โตเกียว เที่ยวฟิน ช็อปเพลิน 5 วัน 3 คืน-XJ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้อง
ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายุไม่เกิน12
ปีเสริมเตียง 

 

เด็กอายุไม่เกิน12
ปีไม่เสริมเตียง 

 

ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน 

 
พักเดี่ยว 

วันที่ 02-06 ส.ค. 62 14,990 14,990 13,990 8,990 4,900 

วันที่ 09-13 ส.ค. 62 19,990 19,990 19,990 12,990 4,900 

วันที่ 14-18 ส.ค. 62 16,990 16,990 15,990 12,990 4,900 

วันที่ 21-25 ส.ค. 62 18,990 18,990 18,990 12,990 4,900 

วันที่ 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 18,990 18,990 18,990 12,990 4,900 

วันที่ 04-08 ก.ย. 62 16,990 16,990 15,990 12,990 4,900 

วันที่ 06-10 ก.ย. 62 16,990 16,990 15,990 12,990 4,900 

วันที 11-15 ก.ย. 62 16,990 16,990 15,990 12,990 4,900 

วันที่ 18-22 ก.ย. 62 16,990 16,990 15,990 12,990 4,900 

วันที่ 20-24 ก.ย. 62 16,990 16,990 15,990 12,990 4,900 

วันที่ 25-29 ก.ย. 62 16,990 16,990 15,990 12,990 4,900 

วันที่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 16,990 16,990 15,990 12,990 4,900 



 

 

✓ ค่าระวางน้่าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช่านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และ

ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
✓ ภาษีน้่ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท่าหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าท่าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ
ของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดท่าเอง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, 
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าปรับ ส่าหรับน้่าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินก่าหนดไว้ 20 กก. 

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ช่าระที่สนามบินในวันเดินทาง) 
 

เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง 
1.กรุณาท่าการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันท่าการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซห์รืออีเมลล์รายชื่อ
และหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมช่าระมัดจ่าท่านละ 15,000 บาท 
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เมื่อท่านตกลงช่าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว 



 

 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ่าให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คืน
เงินมัดจ่าโดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ่าทัวร์ 50% 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
4.ส่าหรับผู้โดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวซี่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ่าทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจ านวนผู้เดินทางขั้นต่ า 34 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไว้
เท่านั้น หากมีจ านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน
ก าหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท, กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 15-19 
ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 20-24 ท่านต้องเพ่ิมเงินท่านละ 1,500 บาท, กรณีท่ีมีผู้
เดินทาง 25-31 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 
2.ในกรณีท่ีทางประเทศญี่ปุ่นระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในกรณีต้องท าเร่ือง
ยื่นขอวีซ่า 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ให้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกท้ังข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 
6.อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ ามัน 
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีคณะจะเดินทาง 



 

 

7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 
9.ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทน
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุ
ไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบ
แฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การ
โจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มี
ส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระท าดังกล่าวท้ังสิ้น 
13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบ
คืนเงินท้ังหมดทุกกรณี 
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าท่ีผู้
เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวนี้ 
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะ
ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว 
อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจาก
สนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้
ให้กับผู้เดินทาง 



 

 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า 
หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้
เดินทาง ท่ีเกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชน
ในประเทศท่ีเดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิด
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
21.กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง
ก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีผู้เดินทาง เป็นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช 
จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 2,000 บาทต่อท่าน 
23 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง
เพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือ
ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้  
24. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้ าเงินและสีแดง) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับ
คณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และ
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

 
 



 

 

 

 


