
  

               

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง ตารางเวลาไฟลท์บนิ จ านวน ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก

อายตุ า่กวา่  

12 ปี ไมม่ ี

เตยีง 

พกั

เดีย่ว 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์

2565 

ไฟลท์ไป    XJ600 BKK - 

NRT 00.30 – 08.40 

ไฟลท์กลบั XJ601 NRT- 

BKK  09.15 – 14.00 

35+1 33,999 31,999 6,900 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์

2565 

ไฟลท์ไป    XJ600 BKK - 

NRT 00.30 – 08.40 

ไฟลท์กลบั XJ601 NRT- 

BKK  09.15 – 14.00 

35+1 33,999 31,999 6,900 

01 – 05 มนีาคม 2565 

ไฟลท์ไป    XJ600 BKK - 

NRT 00.30 – 08.40 

ไฟลท์กลบั XJ601 NRT- 

BKK  09.15 –14.00 

35+1 33,999 31,999 6,900 

02 – 06 มนีาคม 2565 

ไฟลท์ไป    XJ600 BKK - 

NRT 00.30 – 08.40 

ไฟลท์กลบั XJ601 NRT- 

BKK  09.15 -14.00 

35+1 35,999 33,999 6,900 

03 – 07 มนีาคม 2565 

ไฟลท์ไป    XJ600 BKK - 

NRT 00.30 – 08.40 

ไฟลท์กลบั XJ601 NRT- 

BKK  09.15 –14.00 

35+1 33,999 31,999 6,900 

08 – 12 มนีาคม 2565 

ไฟลท์ไป    XJ600 BKK - 

NRT 00.30 – 08.40 

ไฟลท์กลบั XJ601 NRT- 

BKK  09.15 –14.00 

35+1 33,999 31,999 6,900 

09 – 13 มนีาคม 2565 

ไฟลท์ไป    XJ600 BKK - 

NRT 00.30 – 08.40 

ไฟลท์กลบั XJ601 NRT- 

BKK  09.15 –14.00 

35+1 33,999 31,999 6,900 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 10,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม คา่ทปิไกด,์พนกังานขบัรถ รวมท ัง้ทรปิ 1,500 บาท/ทา่น 



  

               

 

 

 

วธิปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวคัซนี (ภาษาองักฤษ , ภาษาญีปุ่่ น) (วคัซนี 3 เข็มตามมาตรฐาน

ญีปุ่่ น ที ่WHO รองรบั Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinopharm , 

Sinovac)  

หมายเหต ุ: กรณีฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่่ น ตอ้งยืน่ผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 

ชม.กอ่นเดนิทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการ

เดนิทาง (ภาษาองักฤษ) กรณีฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่่ น 

3. ลงทะเบยีนผา่นเว็บไซต ์VISIT JAPAN 

ด าเนนิการท ัง้ 3 ข ัน้ตอนนีก้อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 6 ช ัว่โมงกอ่นเทีย่วบนิลงจอด หากไมด่ าเนนิการ

ตามข ัน้ตอนท ัง้หมดผา่นเว็บไซต ์ทา่นจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบนิดว้ยลายมอืของทา่นเอง ซึง่ใช้

เวลาคอ่นขา้งนานพอสมควร 

 

 

20.30 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 ROW F สายการบนิไทยแอร์

เอเชยีเอก๊ซ ์ Thai Air Asia X (XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ   

 

 



  

               

 

 

 
 

 00.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ  ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิ XJ600  

   (คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง) 

08.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ที่ (เวลาทอ้งถิน่ที่ญีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นครนารติะ เป็นนครในจังหวัด

ชบิะ ประเทศญีปุ่่ น เป็นทีต่ัง้ของทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ซึง่เป็นทา่อากาศยานนานาชาตทิี่

ใหบ้รกิารส าหรับพืน้ทีข่องกรุงโตเกยีวและเมอืงโดยรอบ  หลังจากผา่นขัน้ตอนของกรมศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

เดนิทางสู ่ วดันารติะซนัชนิโชจ ิถูกตัง้ข ึน้เมือ่ ค.ศ.940  เป็นวัดในพระพุทธศาสนาทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงนารติะ 

จังหวดัชบิะทีว่ัดแหง่นี้มรีปูเคารพขององคฟ์โุดเมยีวโอ ทีม่ชี ือ่เรยีกขานกันมาตัง้แตส่มัยโบราณวา่ 

"นารติะฟโุด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอืเป็นหนึง่ในศาสนสถานส าคัญทีเ่ป็นศนูยก์ลาง

ความศรัทธาตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอ   

 

บรเิวณทางเขา้ก่อนถงึตัววัดทุกท่านจะไดพ้บกับถนนสายวัฒนธรรมชอ้ปป้ิงโอโมเตะซงัโดะ มี

ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆมากมาย ไมว่่าจะเป็นรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ • วดันารติะซนัชนิโชจ ิ• โอโมเตะซงัโดะ • เทศกาล

ซากรุะ มตัสดึะ • โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ท                                            (-/กลางวนั/เย็น) 

         

 

 



  

               

 

 

ฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่คอยเปิดไวบ้รกิารนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาเยีย่มชม

อกีดว้ย 

 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม เทศกาลดอกซากรุะ มตัสดึะ ซึง่จัดขึน้ที่สวนสาธารณะนิชฮิริาฮาตะ บนเนินเขา้เมืองมัตสดึะ 

จังหวดัคานากาวา่  ซึง่เป็นสถานทีแ่รกๆทีไ่ดช้มซากรุะกอ่นใคร เพราะโดยปกตแิลว้ดอกซากรุะจะ

บานชว่งกลางเดอืนมนีาคม - กลางเดอืนเมษายน  ดอกซากรุะทีบ่านเร็วในชว่งฤดหูนาวนี ้เรยีกกัน

วา่ Hayazaki Sakura ซึง่ทีม่ัตสดึะแหง่นี้จะมดีอกซากรุะมากกวา่ 260 ตน้ เป็นซากรุะ 2 สายพันธุ ์

ไดแ้ก ่โคซซุากรุะ และ คาวาซซึากรุะ จะมดีอกสชีมพูเขม้ และนอกจากนีย้ังมแีปลงดอกนาโนะฮา

นะสเีหลอืงสดใสบานสะพร่ังใกล ้ๆ รองรับนักท่องเทีย่วท่ัวทัง้เนนิเขาอกีดว้ย  ซึง่สถานทีแ่หง่นีด้อก

ซากรุะจะมใีหช้มตัง้แตช่ว่งกลางเดอืนกมุภาพันธ ์– ตน้เดอืนมนีาคม เป็นตน้ไป 



  

               

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  ขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว ในกรณ่ีที่เทศกาลดอกซากุระ มัตสดึะไม่เปิด

ใหบ้รกิาร อันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย หรือเหตุผลอื่นๆของงานเทศกาลที่ไม่

สามารถคาดการณ์ได ้น าท่านชม  หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค (Oshino Hakkai) ตัง้อยู่ใน

จังหวัดยามานาช ิเป็นหมู่บา้นเล็กๆเก่าแก่ในบรเิวณทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิ ภายใน

หมูบ่า้นมบีอ่น ้าศักดิส์ทิธิท์ีจ่ านวน 8 บอ่ ผดุขึน้มาตามธรรมชาตโิดยเกดิจากหมิะทีล่ะลายจากเนนิ

ภเูขาไฟฟจูทิีอ่ยูใ่กล ้ๆ ซึง่กรองจากภเูขาผา่นชัน้ลาวาทีม่รีูพรุนมานานกวา่ 80 ปี สง่ผลท าใหน้ ้า

นัน้ใสกวา่น ้าปกตจินสามารถมองเห็นกน้บ่อไดแ้ละเป็นที่เคารพของคนทอ้งถิน่ตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปัจจบุัน  อสิระใหท้่านเดนิชมหมูบ่า้นตามอัธยาศัยพรอ้มกับลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ของชาวบา้นซึง่

มวีางขายตามหนา้บา้นและทางเขา้หมูบ่า้นอยา่งไมข่าดสาย 

จากนัน้ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต ซึง่เป็นเอา้ทเ์ล็ตบรรยากาศแบบเอา้ท์

ดอรข์นาดใหญแ่หง่หนึง่ของญีปุ่่ น มรีา้นคา้ใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากกวา่ 200 รา้นและศนูยอ์าหาร 

โดยรา้นคา้ตา่งๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ากตา่งประเทศ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ อปุกรณ์

กฬีา เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน และสนิคา้อเิลกทรอนกิส ์แบรนดท์ีเ่ป็นทีน่ยิม และอืน่ๆอกีมากมาย  

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ค า่      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   



  

               

 

 

ทีพ่กั  FUJISAN GARDEN HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น 

หลงัจากรบัประทานอาหารค ่าเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้่านพกัผ่อนดว้ยการแช่ออนเซ็น  

เพือ่ผอ่นคลายกลา้มเนือ้ ความเหนือ่ยลา้ จากการเดนิทางมาตลอดท ัง้วนั 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง

แตโ่รงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กัน)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม ภเูขาไฟฟจู ิ(Mt. Fuji) เป็นภเูขาทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นซึง่เป็นทีรู่จั้กกันเป็นอยา่งด ี

มรีะดับความสงูเหนอืจากระดับน ้าทะเลอยูท่ี ่3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทขุองภเูขาไฟ

เมือ่ประมาณ 100,000 ปีทีแ่ลว้ ภเูขาไฟฟจูไิดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก และเป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก  น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิเพือ่ชมความ

สวยงามทัศนยีภาพบรเิวณโดยรอบภเูขาไฟฟจูพิรอ้มถา่ยภาพความประทับใจและเลอืกซือ้สนิคา้

ของฝากทีร่ะลกึตามอัธยาศัย (ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ชมภเูขาไฟฟจู ิในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่

เอือ้อ านวยหรอืสถานปิีดใหบ้รกิาร โดยเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 

น าทา่นสู ่ ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทุกมมุโลก หอ้ง

แสดงภาพแผ่นดนิไหว  หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว หอ้ง

อุทกภัย และหอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซนชอ้ปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นต่างๆ เชน่มดี

แบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครือ่งป้ันดนิเผา เครือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย  

วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟจู ิ• ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว • วดัอาซากสุะ • ถนนนาคามเิสะ  • ชอ้ปป้ิง

ยา่นชนิจกู ุ                                                                      (เชา้/กลางวนั/-) 

 

 



  

               

 

 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้ ชมวดัอาซากุสะ หรอื วดัเซ็นโซจ ิที่มปีระตูและโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่น

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้วัด  วัดอาซากุสะเป็นหนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่และเป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุวัดหนึง่

ของเมอืงโตเกยีว  ถกูสรา้งขึน้เสร็จเมือ่ประมาณปี ค.ศ. 645 ตามต านานเลา่วา่เมือ่ประมาณปี 628 

สองพีน่อ้งไดอ้อกเรอืไปตกปลา และตกรปูป้ันเจา้แมก่วนอมิไดท้ีแ่มน่ ้าสมุดิะ และแมว้า่พวกเขาจะ

พยายามทิง้รูปปั้นกลับลงสู่แม่น ้าเท่าไหร่ก็ตาม รูปป้ันเจา้แม่กวนอมิก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่

เสมอ จงึไดม้กีารสรา้งวัดนี้ข ึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานของรูปป้ันเจา้แมก่วนอมิ และกลายมาเป็นวัด

ทีน่ยิมอันดับหนึง่ของเมอืงโตเกยีวในปัจจบุัน 

น าทา่นชม ถนนนาคามเิสะ (Nakamise)  ตัวถนนจะมคีวาม

ยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร ประกอบไปดว้ย

รา้นคา้มากมาย 2 ฝ่ัง ใหเ้ลอืกกันหลากหลายแบบ 

โดยรา้นคา้ตา่งๆมักจะใหช้มิกอ่นทีจ่ะซือ้ได ้  

จากนัน้ อิสระช้อปป้ิงย่านชนิจูกุ ซึง่ต็มไปดว้ยหา้งสนิคา้

แฟชั่นและหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่อย่าง Isetan, 

Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย 

บรเิวณทางออกฝ่ังตะวันออกของสถานีชนิจุกยุังมหีา้ง

รา้นใหนั้กท่องเทีย่วหลากหลายกลุ่มวัยไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่วา่จะเป็นดสิเคาทส์โตรอ์ย่าง 



  

               

 

 

Don Quijote รา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอยา่ง Yamada Denki  หรอืจะเป็น Shinjuku Subnade ซึง่

มรีา้นสนิคา้หลากหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกันอยา่งเต็มอิม่ 

 

เย็น       อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HEDISTAR HOTEL NARITA ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง

แตโ่รงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กัน) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั หรอื อสิระดสินยีแ์ลนด ์กรุณาแจง้ในวนัจอง และจ่ายเพิม่

ทา่นละ 2,900 บาท เด็กอายุ 4-11 ปี ทา่นละ 1,900 บาท ไมม่บีรกิารรถรบั-สง่ **หาก

ทา่นตอ้งการซือ้ต ัว๋ดสินยี ์กรุณาแจง้ในวนัจองพรอ้มจา่ยเงนิคา่ต ัว๋เนือ่งจากปัจจุบนัทาง

วันทีส่ี ่ อิสระท่องเทีย่วตามอัธยาศยั หรอื เลือกอิสระดิสนย์ีแลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 2,900 บาท 

ไม่รวมค่ารถบรกิารรบั - ส่ง                                                                           (เช้า/-/-) 

                                          

 

 



  

               

 

 

สวนสนุกมกีารจ ากดัคนในการเขา้สวนสนุกและไมม่บีรกิารจ าหนา่ยต ัว๋หนา้งานตอ้งส ัง่ซือ้

ลว่งหนา้ผา่นชอ่งทางออนไลนเ์ทา่น ัน้** 

  

โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้นอก

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลัก 7 ธมี ไดแ้ก่ 

- World Bazaar ตัง้อยู่ประตูทางเขา้หลัก เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้และ

รา้นอาหาร ซึง่โซนนีม้กีารออกแบบคลา้ยยคุศตวรรษที ่20 ของอเมรกิา 

- Tomorrow Land ออกแบบพืน้ทีแ่บบนอกโลก และเทคโนโลยตี่างๆจากโลกอนาคต มจีุด

ทีน่่าสนใจไดแ้ก ่Space mountain , Star Tours และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters 

- Toon town เป็นย่านชานเมอืงที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดสินีย ์ คุณจะไดเ้ขา้ไปส ารวจ

บา้นของมกิกีเ้มา้ส ์ ลอ่งเรอืเป็ดโดนัลดั๊ก บา้นตน้ไมข้องชปิและเดลล ์และมเีครือ่งเลน่รถไฟ

เหาะขนาดเล็กเหมาะส าหรับเด็กเล็ก 

- Fantasy land สรา้งเป็นสไตล์ภาพยนต์การ์ตูนดสินีย์แลนด์แบบคลาสสคิ เป็นที่ตัง้ของ

ปราสาทของซนิเดอเรลลา่  และยังมตีัวละครเทพนยิายอืน่ๆเชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วท ์เมอืง

เล็กๆของวนินีเ่ดอะพหู ์เป็นตน้ 

- Critter Country เป็นบา้นของกระต่าย Br’er, สนัุขจิง้จอก Br’er , หม ีBr’er, และตัวละคร

อืน่ๆจากภาพยนตรด์สินยีเ์รือ่ง “Song of the South” และยังมเีครือ่งเลน่ลอ่งเรอืแคนูบนแมน่ ้า

อเมรกิา 

- Western Land สรา้งเมอืงจ าลองเมอืงชายแดนทางทศิตะวนัตกตามแนวแมน่ ้าอเมรกิา เป็น

ทีต่ัง้ของเครือ่งเลน่รถไฟเหาะ Big Thunder Mountain และมเีกาะ Tom Sawyer ตัง้อยูก่ลาง

แมน่ ้า  

- Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเขา้ไปในป่า ส ารวจบา้น ตน้ไมข้อง

ครอบครัวสวสิ หรืออาจจะน่ังรถไฟสายแม่น ้าตะวันตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเล

แครบิเบยีน 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆแนะน าในยา่นโตเกยีว 

- ศาลเจา้เมจ ิ  เป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพือ่สกัการะบชูาพระจักรพรรดนิ ีราชวงศเ์มจทิีค่รองราชย ์

ในสมัยปี 1867-1912 หลังจากทีพ่ระจักรพรรดเิมจสิ ิน้พระชนม ์ ผูค้นในโตเกยีวนัน้ต่างเรยีง

รอ้งอยากจะสรา้งศาลเจา้เพื่อใชส้ักการะพระ

จักรพรรดิเ์มจ ิจงึเริม่กอ่สรา้งในปี 1915 จนถงึปี 

1920 ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 5 ปี  จากสถานที่

รกรา้งที่ไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ ไดรั้บการ

สนับสนุนตน้ไมจ้ากท่ัวประเทศญี่ปุ่ นไม่เพียง

เท่านัน้  ยังไดรั้บจากคาบสมทุรเกาหลี ไตห้วัน  

นับโดยรวมแลว้ อาสาสมัครประมาณ 110,000 

คน ไดช้่วยกันปลูกตน้ไมก้ว่า 365 สายพันธุ์ 

ประมาณ 120,000 ตน้ ดว้ยความหวังที่ว่าใน

การปลกูป่าครัง้นี้อกี 100 ปี ขา้งหนา้ อยากจะใหผ้ลรับทีไ่ดค้อื พืน้ทีน่ี้มสีเีขยีวมากมายระบบ

นเิวศคับคั่งสวยงามกลายเป็นสถานทีท่ีผู่ค้นมากมายตา่งหลงรัก 

- พระราชวงัอมิพเีรยีล  ซึง่พระราชวังแหง่นีค้อืสถานทีป่ระทับของ

สมเด็จพระจักรพรรดแิหง่ญีปุ่่ น ภายในพืน้ทีก่วา้งใหญป่ระกอบดว้ยพระ

ต าหนักและอาคารต่างๆมากมาย ในอดตีเคยเป็นทีต่ัง้ของปราสาทเอ

โดะ (Edo Castle) บรเิวณพระราชวังจงึลอ้มรอบดว้ยคูน ้าและก าแพง

หนิสงูตระหงา่น  นอกจากนีพ้ระราชวงัอมิพเีรยีลแหง่นีย้ังใชเ้ป็นสถานที่

ส าหรับจัดงานพธิสี าคัญๆอกีดว้ย  

- ยา่นฮาราจูก ุ ซึง่มี

การก่อตั ้งเป็นหมู่บา้น

เล็กๆมาตัง้แต่สมัยยุคเอโดะ มาจนถงึปี ค.ศ. 

1906 ซึง่มกีารสรา้งสถานีรถไฟฮาราจกูขุ ึน้เพือ่

เป็นส่วนต่อขยายของ

รถไฟสาย  Yamanote 

ตามมาดว้ยการสรา้งศาล

เจา้เมจใินปี 1919 พื้นที่

บรเิวณนี้จงึมีการพัฒนา

เรือ่ยมา และกลายเป็นหนึง่ในพืน้ทีห่ลักในการสัญจรของคนญีปุ่่ น  ยา่น

ฮาราจูกุเป็นยา่นทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของแฟชั่นเป็นอยา่งมากเพราะเป็นจุด

ก าเนดิของการสรา้งสรรคแ์ฟชั่นชนดิตา่งๆทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว และ

ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่น ซึง่บางวันก็จะมวีัยรุ่นแต่งกายดว้ยชุดคอสเพลย์

ต่างๆมาเดนิเที่ยวหรอืรา้นต่างๆก็จะแต่งกายดว้ยชุดคอสเพลยเ์พือ่สรา้งสสีันในย่านนี้อย่าง

มากมาย 

- หา้แยกชิบูย่า  ซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านธุรกิจส าคัญของกรุงโตเกียวที่เต็มไปดว้ย 

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นมและแฟชั่นจากท่ัวทุกมมุโลก  ตลอดจนรา้นอาหาร

ตา่งๆมากมาย ยา่นนีเ้ป็นยา่นทีไ่ดช้ือ่วา่มคีวามพลกุพลา่นมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  โดยบา

งาชว่งเวลาจะมคีนขา้มถนนจากทศิทางตา่งๆพรอ้มกันสงูสดุกวา่ 3,000 คน 



  

               

 

 

- ตลาดปลาสกึจิ ิเป็นตลาดปลาทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น และเป็นทีรู่จั้กกันดเีนื่องจากมี

การซื้อขายสินคา้ทะเลมากกว่า 2,000 ตันต่อวัน 

ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกัน คือส่วน

ภายนอกซึง่เป็นรา้นคา้ปลีกและรา้นอาหารตัง้เรียง

รายตลอดทางเป็นจ านวนมากและภายในจะเป็นตลาด

ประมูลปลาทูน่าที่มชี ือ่เสยีงและเจรจาธุรกจิ  ตลาด

แหง่นี้จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งเชา้ เพราะมทัีง้นัก

ธรุกจิ พ่อคา้แมค่า้ และนักท่องเทีย่วตา่งชาตวินเวยีน

มาเยยีมเยยีนอย่างไม่ขาดสาย นอกจากอาหารทะเลแลว้ยังมผีัก ผลไม ้ประจ าฤดูไวค้อย

บรกิารทกุทา่นอกีดว้ย 

 อสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั 

ตารางเปรยีบเทยีบราคาการเดนิทางเขา้ในเมอืงโตเกยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

ทีพ่กั HEDISTAR HOTEL NARITA ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง

แตโ่รงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กัน)  

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX  

09.15 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 601  

(คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง)  

14.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

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

หมายเหต ุ:  การใหบ้รกิารของรถบสัน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่ น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นน ัน้

สามารถใหบ้รกิารไดว้นัละไมเ่กนิ 12 ช ัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นตารางการทอ่งเทีย่วในรายการเดนิทาง โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรงุเทพฯ-นารติะ-กรงุเทพฯ สายการบนิ Thai Air asia X  (XJ)  

เป็นตั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

- ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้ง

เดีย่ว) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand 

Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ  (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

- น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

- คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

- ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

วันทีห้่า ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                  (เช้า/-/-) 

        

 

 



  

               

 

 

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บ

อบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัว

ของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากประเทศญีปุ่่ น

ไดรั้บประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดี

ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัด

หยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน

ทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื ญีปุ่่ นมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/

หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

 คา่ประกันสขุภาพ COVID-19 

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มรีะบุในรายการทัวร์ หากประเทศตน้ทางหรือปลายทางมกี าหนดให ้

ตรวจ 

 คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง  กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางไมเ่กนิ 72 ชั่วโมง 

และเป็นแบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้ับทางบรษัิท กรณีเป็นบวกหรอืตดิโค

วดิตอ้งมผีลตรวจและใบรับรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยัน เพือ่ท าการยา้ยวันเดนิทาง หรอืเก็บเครดติการ

เดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับนโยบายของสายการบนิและบรษัิทคู่คา้ และ

ตอ้งมใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน้ แบบฟอรม์ : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- คา่ทปิไกด,์พนักงานขบัรถ รวมทัง้ทรปิ 1,500 บาท/ทา่น 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระมัดจ า 20,000 บาท สว่นทีเ่หลอื

ช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ 

 กรณีท าการจองนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน 100 % 

 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 



  

               

 

 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหทั้ง้หมด โดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน จะคนืเงนิคา่มัด

จ าใหทั้ง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50% จากราคาขาย และหักคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมดไมว่า่กรณีใด 

ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มัดจ าใหทั้ง้หมด ยกเวน้

ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไข

ใดๆทัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท า

การเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก บรษัิทฯ ขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพัก

เป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับทา่นมากกวา่  

 การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกัน อาจท าใหห้อ้งพัก

แบบเดีย่ว Single หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไมต่ดิกันหรอือยูค่นละชัน้ 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญีปุ่่ นนัน้ อาจจะมคีวามแตกตา่งกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมทีร่ะบชุือ่และระดับมาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การทอ่งเทีย่วของประเทศญีปุ่่ นเทา่นัน้ ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกับระดับสากลได ้

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



  

               

 

 

 ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมากรุ๊ป  หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ายการทัวรร์ะบไุวใ้นรายการ

ไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิ

คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดตามรายการใหแ้กท่า่น 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆเพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ  ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิด ้

สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

 อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆแทนบรษัิท เวน้แตม่ี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(20 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง

บรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น ขอสงวน

สทิธิเ์ลือ่นวนัเดนิทาง , ยกเลกิการเดนิทาง หรอืมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่ก

ครัง้กอ่นท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

และหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรณุาแจง้บรษัิทฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แตท่า่นจองทัวร ์มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการได ้

ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ

ในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทา่นเป็นอสิลาม ไมส่ามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบใุหช้ดัเจนกอ่นท าการจอง กรณีแจง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของ

บรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรทั์ง้หมด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจาก



  

               

 

 

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้น

กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง

รายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการ

บนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ

และไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราคา่น ้ามันหรอืคา่เงนิ

แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่

ทัวรทั์ง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระท่ังตราป๊ัมลาย

การต์นู ทีไ่มใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการ

เดนิทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทัวรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการ

ควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ

ใดๆทัง้ส ิน้ 

 

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


