
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 



 

 

วันเดินทาง จํานวน ผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายุตํ่ากว่า  
12 ปี ไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

16 - 20 มนีาคม 2566 35+1 39,999 37,999 6,900 

17 - 21 มนีาคม 2566 35+1 40,999 38,999 6,900 

กรุป๊เหมาสว่นตัว 25ท่าน  25+1 + 10,000 บาท/ท่าน  

**ราคา INFANT (อายุไมถึ่ง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท  
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเครื่องบินแล้ว** 

ราคา JOINLAND หกัค่าต๋ัวเครื่องบนิออกท่านละ 13,000 บาท 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวัคซนี (ภาษาอังกฤษ , ภาษาญีปุ่่น) (วัคซนี 3 เข็มตามมาตรฐานญีปุ่่น ที ่WHO รองรบั 

Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinopharm , Sinovac)  

หมายเหตุ : กรณฉีดีวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น ต้องย่ืนผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง 

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

(ภาษาอังกฤษ) กรณฉีดีวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น 

3. ลงทะเบยีนผ่านเว็บไซต์ VISIT JAPAN 

ดําเนินการท้ัง 3 ข้ันตอนนีก่้อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงก่อนเทีย่วบินลงจอด หากไม่ดําเนินการตามข้ันตอนท้ังหมด

ผ่านเว็บไซต์ ท่านจะต้องกรอกเอกสารทีส่นามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึง่ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ       

 

 



 

 

20.30 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออก ชั้น 4 ประต ู3 ROW F สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์ 

Thai Air Asia X (XJ) โดยมเีจ้าหน้าทีอํ่านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 

 

00.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองนารติะ  ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิ XJ600 (ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง) 

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก

เจ้าหน้าท่ี (เวลาท้องถ่ินท่ีญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นาริตะ เป็นเมืองในจังหวัดชิบะ 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นท่ีต้ังของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติท่ี

ให้บริการสําหรับพื้นท่ีของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ  หลังจากผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว นําท่านชมวัดอาซากุสะ หรอื วัดเซ็นโซจิ ท่ีมีประตูและโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์

อย่างโดดเด่นบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัด  วัดอาซากุสะเป็นหนึ่งในวัดท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีนิยมมาก

วันทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • วัดอาซากสุะ • ถนนนากามิเสะ • สวนอูเอโนะ                       

• โกเทมบะเอ้าท์เล็ท                                                                                          ä (-/กลางวัน/เยน็) 

         

 

 



 

 

ท่ีสุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว  ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 ตามตํานานเล่าว่าเมื่อ

ประมาณปี 628 สองพี่น้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมได้ท่ีแม่นํ้าสุมิดะ และ

แม้ว่าพวกเขาจะพยายามท้ิงรูปปั้ นกลับลงสู่แม่นํ้าเท่าไหร่ก็ตาม รูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมา

หาพวกเขาอยู่เสมอ จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานของรูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิม และ

กลายมาเป็นวัดท่ีนิยมอันดับหนึ่งของเมืองโตเกียวในปัจจุบัน 

 

นําท่านชม ถนนนาคามิเสะ (Nakamise)  ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร ประกอบไป

ด้วยร้านค้ามากมาย 2 ฝั่ งทางเดิน มีสินค้า ขนม อาหารและของท่ีระลึกหลากหลายจําหน่ายตลอด

ทางเดิน ไม่ว่าจะเป็นชุดยูกาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเค้ียวหลากหลายชนิด เช่น ขนมมันจุหรือขนมท่ีมี

แป้งคล้ายกับโมจิ แล้วมีไส้ข้างใน ให้เลือกกันหลากหลายแบบ โดยร้านค้าต่างๆมักจะให้ชิมก่อนท่ี

จะซื้อได้   



 

 

 

กลางวัน      ä บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําท่านชมสวนอูเอโนะ  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว โดยภายในมีท้ังวัด ศาลเจ้า 

ทะเลสาบ และสวนสัตว์ มีต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียวนิยมมา

พักผ่อนกัน จากการท่ีมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ท้ังสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจํานวน

มากกว่า 1,000 ต้น ซึ่งมักจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทําให้ดึงดูด

ผู้คนจํานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือท่ีเรียกกันว่า เทศกาลงานฮานามิ เพราะ

ซากุระบานสะพรั่งพร้อมๆกันเต็มพื้นท่ีไปหมดนี่เป็นอะไรท่ีสวยจนเกินบรรยายจริงๆ ยิ่งถ้ามา

ในชว่งเทศกาลงานฮานามิยิ่งจะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแบบจริงจังอีกด้วย 



 

 

 

หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียว ในกรณี่ท่ีเทศกาลดอกซากุระ ไม่เปิดให้บริการ อัน

เนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวย หรือเหตุผลอ่ืนๆของงานเทศกาลท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดอะเมโยโกะ  เป็นอีกหนึ่งตลาดฮิตของเมืองโตเกียว  ซึ่งท่ีนี่จะเป็นตลาด

กลางวัน  สิ่งท่ีเป็นจุดเด่นของท่ีตลาดแห่งนี้ก็จะเป็นสินค้าท่ีหลากหลาย มีท้ังของสด เครื่องใช้ต่างๆ

เช่น เครื่องสําอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าท้ังของญี่ปุ่น ของนําเข้าจากต่างประเทศ อาหารทะเล 

ผลไม้ ผักสด ร้านขนมของกินเล่น ทาโกะยากิยักษ์ โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไข่มุก 

และร้านอาหารญี่ปุ่น อย่างราเม็ง ซูชิ ข้าวหน้าปลาไหล พื้นท่ีตลาดกินขนาดใหญ่กินพื้นท่ีไปหลาย

ซอยรวมถึงชั้นใต้ดิน  อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย 

 



 

 

จากนั้น นําท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ตบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์

ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีร้านค้าให้

เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 200 ร้านและศูนย์

อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพ

รีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้

ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบ

รนด์ท่ีเป็นท่ีนิยมก็จะมีท้ัง Abercrombie & 

Fitch ,Adidas, Alexander McQueen, 

Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, 

Celine, Columbia Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, Issey Miyake, Kate Spade New York, 

Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint 

Laurent และอ่ืนๆอีกมากมาย  หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสูท่ี่พัก 

คํ่า     ä บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทีพ่ัก  FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

หลังจากรบัประทานอาหารคํ่าเรยีบรอ้ยแล้ว อิสระใหท่้านพักผอ่นด้วยการแช่ออนเซน็  เพื่อผอ่น

คลายกล้ามเน้ือ ความเหน่ือยล้า จากการเดินทางมาตลอดท้ังวัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า ä บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) เป็นภูเขาท่ีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดี มี

ระดับความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเลอยู่ท่ี 3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อ

ประมาณ 100,000 ปีท่ีแล้ว ภูเขาไฟฟูจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  นําท่านขึ้นสู่ชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่ อชมความสวยงาม

วันทีส่าม ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 • ศูนยจํ์าลองแผน่ดินไหว • หมู่บา้นนํ้าใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปป้ิงยา่นชินจูกุ

                                                                                                                 ä (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 



 

 

ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิพร้อมถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินค้าของฝากท่ี

ระลึกตามอัธยาศัย กรณีท่ีภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ปิดให้บริการ หรือไม่สามารถขึ้นชมได้ด้วยเหตุสุวิสัยท่ี

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ขอสงวนสิทธิ์นําท่านชมความงานภูเขาไฟฟูจิท่ีชั้น 1 ทดแทน โดยมิต้อง

แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวย

หรือสถานีปิดให้บริการ โดยเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 

นําท่านสู ่ ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจําลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย 

และห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนช้อปปิ้ งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบด้ังเดิม 

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้ นดินเผา เครื่องสําอาง และ ของฝากอีกมากมาย  

กลางวัน      ä บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านชม   หมู่บ้านนํ้าใสโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) ต้ังอยู่ในจังหวัดยามานาชิ เป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่

ในบริเวณทะเลสาบท้ัง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ  ภายในหมู่บ้านมีบ่อนํ้าศักด์ิสิทธิ์ท่ีจํานวน 8 บ่อ ผุดขึ้นมา

ตามธรรมชาติโดยเกิดจากหิมะท่ีละลายจากเนินภูเขาไฟฟูจิท่ีอยู่ใกล้ ๆ ซึ่งกรองจากภูเขาผ่านชั้น

ลาวาท่ีมีรูพรุนมานานกว่า 80 ปี ส่งผลทําให้นํ้านั้นใสกว่านํ้าปกติจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้และ

เป็นท่ีเคารพของคนท้องถ่ินต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย

พร้อมกับล้ิมลองอาหารท้องถ่ินของชาวบ้านซึ่งมีวางขายตามหน้าบ้านและทางเข้าหมู่บ้านอย่างไม่

ขาดสาย 



 

 

 

จากนั้น อิสระช้อปป้ิงยา่นชินจูก ุซึ่งต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญอ่ยา่ง Isetan, 

Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝั่ งตะวันออกของสถานีชินจุกุ

ยังมีห้างร้านให้นักท่องเท่ียวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์

อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku Subnade 

ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปปิ้ งกันอยา่งเต็มอ่ิม 



 

 

 

เยน็       ä อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า  ä บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่าน  เดินทางสู่เมืองไซตามะ อีกหนึ่งจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นท่ีอยู่ทางตอนเหนือไม่ไกลจากตัวเมือง

โตเกียว สามารถเดินทางโดยรถไฟมาลงท่ีสถานี Omiya ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ถือเป็นอีกหนึ่ง

จังหวัดท่ีมีชื่อเสียงพอสมควร ด้วยบรรยากาศท่ีเงียบสงบ มีนักท่องเท่ียวไม่ค่อยเยอะเท่าในตัวเมือง

โตเกียวหรือเมืองท่องเท่ียวอ่ืน ๆ แต่ถึงอย่างนั้น ไซตามะ กลับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวน่าสนใจอยู่มากมาย นําท่านชมสวนกองเกนโดะ ในจังหวัดไซตามะ มีต้นซากุระโดยรวม

ประมาณ 1,000 ต้น จุดเด่นของท่ีแห่งนี้คือซากุระสองข้างทางท่ีโน้มก่ิงเข้าหากัน ประสานเป็น

อุโมงค์ซากุระยาวสุดลูกหูลูกตาตลอดระยะทาง 1 กิโลเมตร ให้ผู้คนได้เดินชมตรงทางเดินตรงกลาง

นอกจากนี้ ท่ีนี่ยังเป็นจุดท่ีสามารถชมทุ่ งดอกนาโนะฮานะ  (Nanohana) หรือดอกเรปซีด 

(Rapeseed) ซึ่งมีสีเหลืองสดข้างๆ เนินชมซากุระสีชมพูอีกด้วย และในช่วงเทศกาลจะมีร้านค้ากว่า 

วันทีส่ี ่ เมืองไซตามะ • สวนกองเกนโดะ • ตลาดปลาสกิึจิ • ยา่นเมืองเก่าคาวาโกเอะ • โอไดบะ                                                                                      

                                                  ä (เช้า/-/-) 

 

 

 



 

 

100 ร้าน มาออกร้านเรียงรายยาวเป็นทางเดินไม่ไกลกัน อีกท้ังยังมีอีเว้นท์อีกมากมายท่ีจะทําให้นัก

ท้องเท่ียวเพลิดเพลินไปกับการชมซากุระ 

 

หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียว ในกรณี่ท่ีเทศกาลดอกซากุระ ไม่เปิดให้บริการ อัน

เนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวย หรือเหตุผลอ่ืนๆของงานเทศกาลท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

นําท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าท่ีสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระจักรพรรดินี ราชวงศ์เมจิ

ท่ีครองราชย์ ในสมัยปี 1867-1912 หลังจากท่ีพระจักรพรรดิเมจิสิ้นพระชนม์  ผู้คนในโตเกียวนั้น

ต่างเรียงร้องอยากจะสร้างศาลเจ้าเพื่อใช้สักการะพระจักรพรรด์ิเมจิ จึงเริ่มก่อสร้างในปี 1915 

จนถึงปี 1920 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี  จากสถานท่ีรกร้างท่ีไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ ได้รับการ

สนับสนุนต้นไม้จากท่ัวประเทศญี่ปุ่นไม่เพียงเท่านั้น  ยังได้รับจากคาบสมุทรเกาหลี ไต้หวัน  นับ

โดยรวมแล้ว อาสาสมัครประมาณ 110,000 คน ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่า 365 สายพันธุ์ ประมาณ 

120,000 ต้น ด้วยความหวังท่ีว่าในการปลูกป่าครั้งนี้อีก 100 ปี ข้างหน้า อยากจะให้ผลรับท่ีได้คือ 

พื้นท่ีนี้มีสีเขียวมากมายระบบนิเวศคับค่ังสวยงามกลายเป็นสถานท่ีท่ีผู้คนมากมายต่างหลงรัก 



 

 

จากนั้น เดินทางสู่ตลาดปลาสกิึจิ เป็นตลาดปลาท่ีมีชื่อเสียงแหง่หนึ่งของญี่ปุ่น และเป็นท่ีรู้จักกันดีเนื่องจาก

มีการซื้อขายสินค้าทะเลมากกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบง่ออกเป็น 2 สว่นด้วยกัน คือสว่น

ภายนอกซึ่งเป็นร้านค้าปลีกและร้านอาหารต้ังเรียงรายตลอดทางเป็นจํานวนมากและภายในจะเป็น

ตลาดประมูลปลาทูน่าท่ีมีชื่อเสียงและเจรจาธุรกิจ  ตลาดแห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษต้ังแต่ช่วงเช้า 

เพราะมีท้ังนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเท่ียวต่างชาติวนเวียนมาเยียมเยียนอย่างไม่ขาดสาย 

นอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีผัก ผลไม้ ประจําฤดูไว้คอยบริการทุกท่านอีกด้วย 

 

กลางวัน      ä อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

เดินทางสู ่ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นท่ีรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าโคะเอโดะ คาวาโกเอะ หรือ “เอโดะน้อย” 

สาเหตุหนึ่งท่ีขนานนามเช่นนี้ก็เพราะท่ีนี่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างในสมัยเอโดะไว้เป็น

อย่างดี เยี่ยมเยียนย่านโกดังเก่าท่ีไม่เหมือนใครและสัมผัสบรรยากาศเอโดะด้ังเดิมอีกครั้ง  คาวา

โกเอะมีโกดังดินเหนียวเก่าและบ้านพ่อค้าซึ่งเรียกว่าคุระซุคุริ บนถนนเก่าสายหลักยังคงมีลูกกวาด

และขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นสมัยเมจิจําหน่าย คาวาโกเอะปรากฏอยู่ในละครโทรทัศน์ในประเทศสุด

ฮิตหลายเรื่อง ทําให้ท่ีโด่งดังในหมู่นักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่น  บนถนนคุระซุคุริของคาวาโกเอะมีโกดัง

ต้ังเรียงรายเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร ตึกเก่า ๆ เหล่านี้ทําให้เกิดความรู้สึกท่ีแตกต่างออกไปราว

กับได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต เพราะโครงสร้างไม้เหล่านี้แตกต่างจากสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่

อยา่งมาก ในชว่งยุคเอโดะ คุระหรือโกดังจะถูกสร้างขึ้นด้วยไม้แล้วฉาบผนังด้วยดินเหนียว   



 

 

 

ปัจจุบัน โกดังส่วนใหญ่ได้เปล่ียนเป็นร้านค้าและร้านอาหารแล้ว แต่ภายในยังคงให้ความรู้สึกแบบ

ญี่ปุ่นยุคก่อนเหมือนเดิม โกดังหลังหนึ่งถูกทําเป็นพิพิธภัณฑ์คุระซุคุริ ซึ่งมีการจําลองภายในของ

โกดังสมัยก่อน ให้คุณได้เข้าใจถึงชีวิตประจําวันในสมัยเอโดะ  จุดสังเกตทีเ่ด่นทีสุ่ดในย่านโกดังคือ

หอระฆัง โดยสัญลักษณ์ของเมืองนี้จะส่งเสียงวันละสี่เวลา อีกท่ีหนึ่งท่ีควรไปชมก็คือแคนด้ีอัลเลย์ 

หรือตรอกลูกกวาด ถนนแคบ ๆ ท่ีมีร้านขายลูกอมญี่ปุ่นเก่าแก่ต้ังอยู่ถึง 20 ร้าน  ในเดือนตุลาคม

ของทุกปี ย่านโกดังนี้จะเป็นท่ีจัดงานเทศกาลคาวาโกเอะ  ซึ่งจะมีการแห่ศาลเจ้าและเล่นดนตรีไป

ตามถนนคุระซุคุร ิ

 



 

 

 

จากนั้น เดินทางสู ่โอไดบะ แหล่งชอ้ปปิ้ งและความบันเทิงของโตเกียว มีสภาพเป็นเกาะอยูท่ี่อ่าวโตเกียว ใน

สมันเอโดะ ค.ศ. 1603 – 1868 เกาะโอไดบะ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกราน

ของข้าศึก ต่อมาอีก 100 กว่าปี เกาะนี้ถูกถมเพิ่มเพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ตึก สํานักงานและท่าเรือ 

ค.ศ. 1990 มีโรงแรมและศูนย์การค้าเข้ามาเปิดและเริ่มมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเริ่มทยอยเกิดขึ้น เช่น ตึก 

FUJI TV BUILDING , TELECOM CENTER เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยท่ี ห้าง Diver 

City Tokyo Plaza เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีมีแบรนด์เนมท้ังในและต่างประเทศให้เลือกซื้อมากมาย 

รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆอีกด้วย บริเวณด้านหน้าแหง่นี้ ท่านจะได้พบกับหุน่ยนต์กันด้ัม ซึ่งมีขนาด

เท่าของจริงด้วยความสูงโดยประมาณ 19 เมตร ต้ังเด่นเป็นสง่าให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บความ

ประทับใจอีกด้วย 



 

 

 

ทีพ่ัก INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของ
ประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า      ä บรกิารอาหารเช้า แบบ SET BOX  

09.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 601  

(ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง)  

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
***************************************************** 

วันทีห่า้ ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ                 ä (เช้า/-/-) 

        

 

 



 

 

 

 

หมายเหต ุ:  การใหบ้รกิารของรถบสันําเทีย่วในประเทศญีปุ่่น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่นน้ันสามารถ

ใหบ้รกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ตารางการท่องเทีย่วในรายการเดินทาง โดยมัคคเุทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

อัตราค่าบรกิารรวม 

- ต๋ัวเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air asia X  (XJ)  

เป็นต๋ัวหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมล์ได้ 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

- ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- นํ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 



 

 

- ค่ารถโค้ชรับ-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

´ ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

´ ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

´ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น

ได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสําหรับผู้ท่ีประสงค์พํานักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไมเ่กิน 15 วัน) 

´ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

´ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไมไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 

´ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนอืความควบคุมของบริษัทฯ 

´ หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อกําหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสว่นเกิน 

´ ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

´ ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไมม่ีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกําหนดให้ตรวจ 

´ ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ท่ีมีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

และเป็นแบบฟอร์มท่ีทางญี่ปุ่นกําหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการ



 

 

เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้อง

มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

 

เง่ือนไขการสาํรองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร ์: 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ

ชําระทันทีก่อนการเดินทางไมน่้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

• กรณีทําการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จํานวน 100 % 

 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริงท้ังหมดไมว่่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ท้ังหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไมม่ีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

 



 

 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

 

โรงแรมทีพ่ัก 
• สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพักเป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• สําหรับห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น และขนาดห้องเท่ากับ

ห้องพักเด่ียว (Single) ซึ่งมีขนาดเล็ก ขอแนะนําให้ท่านเลือกจองห้องพักเป็น 2 เตียง (Twin) เพื่อความ

สะดวกแก่ท่าน 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไมติ่ดกันหรืออยูค่นละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมท่ีระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหนว่ยงาน

การท่องเท่ียวของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ไมส่ามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

• ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่่าบางสว่นหรือท้ังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิน้ 



 

 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน  ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา 

• อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 30 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือน

วันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง

ก่อนทําการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้าม)ี 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 



 

 

Ø บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแก้ไขได้  

Ø เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

Ø หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

Ø กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

Ø ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

Ø เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 



 

 

Ø กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

Ø ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไมม่ีการชํารุด เปียกนํ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไมใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

Ø กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไมอ่นุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม ่ถ้าไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยูเ่หนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

Ø กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 

** ก่อนตัดสนิใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ยา่งละเอยีดทกุหน้าอยา่งถ่อง

แท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไข

ต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

 

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


