
 

 
บินด้วยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ (JL) : ขึน้เครือ่งที่สนามบินสวุรรณภมูิ(BKK) 

JL708 BKK(สวุรรณภมู)ิ - NRT(นารติะ) 08.05 – 16.20 
JL033 HND(ฮาเนดะ) - BKK(สวุรรณภูม)ิ 00.45 – 05.00 

**โหลดกระเป๋าโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 46 กก.(2 ชิน้ ชิน้ละไมเ่กนิ 23 กก.)  และถอืขึน้เครื่องบนิไดไ้มเ่กนิ 7 กก. ** 

 



 



วนัที่ 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – สนามบินนาริตะ                                                                                    (–/–/D) 
05.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ  สุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน JAPAN AIRLINE โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดลุพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

08.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เมืองนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่ น  โดยสายการบิน JAPAN 
AIRLINE  เทีย่วบนิที ่JL708 

16.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่เมอืงไทย
ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

ค ํา่  บริการอาหาร แบบเซตเบนโตะ  
ที่พกั   TOYOKO INN HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ 2 ล่องเรอื ทะเลสาบฮาโกเน – หบุเขาโอวาคดุานิ – โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็                        (B/L/D)    
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่ล่องเร ือ ทะเลสาบฮาโกเน "เรอืทศันาจรชมทะเลสาบฮาโกเน" หรอื "เรอืโจรสลดัฮาโกเน่" จะพา

ทุกท่านเทีย่วชมทวิทศัน์ของทะเลสาบอะช ิและแวะจอดตรงท่าเรอืทัง้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ ท่าเรอื TOGENDAI, ท่าเรอื 
HAKONEMACHI และทา่เรอื MOTO-HAKONE โดยใชเ้วลาเดนิทางรอบทะเลสาบประมาณ 60 นาท ีผา่นจุดชม
ววิต่างๆ เช่น ภเูขาไฟฟูจ ิและ "เสาโทรอิแิหง่สนัตภิาพ" ของศาลเจา้ฮาโกเน  

 
 นําท่านชม ไข่ดาํ (KURO TAMAGO) ใหอ้ายุยนืที ่หบุเขาโอวาคดุานิ (OWAKUDANI) ภูเขาไฟทีย่งัคุกรุ่นมา

หลายพนัปีของเมอืงฮาโกเน ซึง่ไขด่าํตม้ดว้ยน้ําแร่กาํมะถนัทีผุ่ดขึน้มา สดีาํของเปลอืกไขก่ม็าจากสขีองกํามะถนั      
คนญี่ปุ่ นมีความเชื่อว่าการได้กินไข่ดํา 1 ฟองจะทําให้อายุยืนขึ้นอีก 7 ปี และที่น่ีย ังมีร้านขายของฝาก 



รา้นอาหาร ทีแ่ต่ละอย่างลว้นทําออกมาเป็นสดีําหรอืทําออกมาเป็นรูปไข ่เช่น ไอศกรมีสดีํา กาชาปองรูปไข่ดํา 
ฯลฯ 

 
เที่ยง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม 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 KIDS เป็นตน้ 

   
ค ํา่          บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  เมนู บฟุเฟ่ตข์าปทูานได้ไม ่อ ัน้ 
ที่พกั       DADU FUJI RESORT, FUJISAN GARDEN RESORT หรือเทียบเท่า  

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัที่ 3 
 ภเูขาไฟฟจูิช ัน้ 5 – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว - ซากรุะ คาวาคจิุโกะ – หมู่บา้นนํ้าใส โอชิโนะฮคัไค - ชม
เทศกาลทิวลิป ฮามรุะ - ชินจกุ  ุ                                                                                                     (B/L/-)    



นําท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจิซงั หรือ ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่
ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาที่มคีวามสูงเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มชีื่อเสยีง
และเป็นที่รูจ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์
หน่ึงของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุก
ฤดกูาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่า่นมา องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภ้เูขาไฟฟูจ ิไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  นําท่านเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟจิู ช ัน้ที่ 5  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีที่
อากาศไม่เอื้ออํานวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีที่
ไมส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไมว่า่กรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้าํระคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศทีบ่รสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระใหทุ้กท่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ
เก็บไว้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื้อสนิค้าของที่ระลกึซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลาย
บรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่าํลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่
เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่ นไมส่ามารถ
หลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านชม ดอกซากรุะ บรเิวณ ทะเลสาบคาวากจิุโกะ (LAKE KAWAGUCHIKO) หน่ึงในที่เที่ยวญี่ปุ่ นยอด

ฮติตลอดกาล ทะเลสาบทีก่วา้งใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจ ิอยูบ่รเิวณเชงิภูเขาไฟ สภาพ
อากาศบรเิวณน้ีเยน็สบายตลอดปี รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ และทวิทศัน์สวยงามตลอดปี ในช่วง
เวลาที่พลาดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะไดช้ื่นชมดอกซากุระบาน คอืในช่วงปลายเดอืนมนีาคมจนถงึเดอืนเมษายน จะบาน
สะพรัง่สวยงามเรยีงรายรมิทะเลสาบ สามารถชมววิไดท้ัง้ทะเลสาบและภูเขาไฟฟูจไิดอ้ยา่งชดัเจน นบัเป็นจุดชม
ซากุระยอดฮิตที่สุดอีกแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายมนีาคมถึงกลางเดือน
เมษายน ทัง้น้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 



 
นําท่านออกเดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านนํ้าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ในบรเิวณ
ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิด้วยววิทวิทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสิูง
ตระหงา่น และสายน้ําบรสิทุธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภเูขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 
นําท่านเดนิทางสู ่ชมทิวลิป HAMURA CITY ในชว่งตน้เดอืนเมษายน ดอกทวิลปิจะเริม่บาน สรา้งความสดใสไป
ทัว่พืน้ทีข่องเมอืง เน่ืองจากทีน่ี่นิยมปลูกทวิลปิกนั เราจะเหน็ดอกทวิลปิขึน้ตามรมิถนน ในเขตบา้นเรอืนมากมาย 
จากทุ่งนาที่รกร้างในช่วงฤดูหนาว มาสู่ทุ่งที่มดีอกทวิลปิกว่า 60 ชนิดและดอกทวิลปิกว่า 4 แสนต้น สวยราว
สวรรคบ์นดนิ ดอกทวิลปิจะบานสะพรัง่ในฤดูใบไมผ้ล ิปกตทุิกปีจะเริม่จดังานประมาณวนัที ่10 เมษายนถอืเป็น
ช่วงเวลาทีด่ทีีสุ่ดทําใหท้ี่น่ีกลายเป็นจุดท่องเทีย่วทีผู่ค้นมาเยีย่มชมใหค้วามสนใจกนัมาก (โดยปกตดิอกทวิลปิจะ
บานประมาณกลางเดอืนเมษายน ทัง้น้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 



 
 นําท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก  ุ(SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ 
เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 
เสือ้ผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชัน่สําหรบัวยัรุ่น เครื่องสําอางยีห่้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , 
SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

    
ค ํา่    อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
ที่พกั  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 
 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
วนัที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั                                                                                                       (B/-/-)      



อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมไีกด์คอยให้คําแนะนําในการ

เดนิทาง (ไมม่รีถใหบ้รกิาร) อาท ิ

 ย่านชิบยุ่า ศนูยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถกูใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รปูปัน้สุนขัแสนรู้

ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจมิารุควิ ทัง้

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบัและแฟชัน่ชัน้นําของญีปุ่่นในฤดตูา่งๆอื่นๆมากมาย  

 SHISUI PREMIUM OUTLETS อยู่ใกลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวนั มแีบรนด์ชัน้นําของญี่ปุ่ 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 

 หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เล ือกซื้อดิสนียแ์ลนด  ์1 DAY PASSPORT เพ่ิมท่านละ 3,200.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งนอก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่าน

สนุกสนานกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด (ไมจ่าํกดัจาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้า่นเล่นเครื่องเลน่ตวั

ใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดงั TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก

ภาพยนตร์ THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวญักับบ้านผีสิงใน HAUNTED MANTION สมัผสัความ

น่ารกัของตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ SMALL WORLD ชมภาพยนตรส์ามมติTิHE INVENTION OF THE 

YEAR ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผสั

กบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดสินีย์ อย่าง มกิกี้เมา้ส์ มนิน่ีเมา้ส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอกีมากมายสนุกกบัการ

จบัจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

เทียง/ค ํา่  อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 
 

เช้า        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วดัที่ไดช้ื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิ
มทองคาํทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 
ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย
อยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ด้านหน้าสุดของวดั ที่มชีื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่
ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ่งเป็นที่ต ัง้ของรา้นคา้ ขาย

วนัที่ 5 
 วดัอาซากซุะ - ถนนนากามิเซะ - ชมซากรุะที่อ เูอโนะ พารค์ - ฮาราจกุ  ุ- ชิบยุ่า - โอไดบะ -                   

สนามบินฮาเนดะ - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูิ)                                                                                  (B/–/–)  



ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได้
เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 
นําท่านเดนิทางสู ่สวนอเุอโนะ (UENO PARK) เรยีกไดว้า่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ทีถ่า้มา
แถวๆยา่นอุเอะโนะรบัรองวา่มาแลว้ไมใ่ชน่ัง่พกัผอ่นเพลนิๆเฉยๆแน่นอน เพราะสวนสาธารณะแหง่น้ีไมใ่ชแ่ค่
เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ขา้งในบอกเลยวา่ครบเครื่องมากๆ โดยภายในมทีัง้วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวน
สตัว ์มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศรม่รื่นจงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนิยมมาพกัผอ่นกนั ช่วงปกตทิีว่า่คนนิยม
มาแลว้บอกเลยวา่จะพคีสดุๆกช็่วงฤดใูบไมผ้ลขิองทุกๆปี (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลายเดอืน
มนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน ทัง้น้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
นําท่านเดนิทางชอ้ปป้ิง ย่านฮาราจกู  ุแหล่งรวมเสือ้ผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญีปุ่่ น หากคุณคอืคนที่

กําลงัมองหาซื้อเสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซื้อเสือ้ผา้แนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากที่น่ี

อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเหน็วยัรุ่นญีปุ่่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดไูดท้ีน่ี่ได ้จะมวียัรุ่นญีปุ่่ นน่ารกัๆ เดนิ

กนัเตม็ถนนเหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่

ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที ่SHOP น้ีมแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทัง้ยงัมรีา้นขาย

ตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีทัง้ยงัม ีSHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  



 
เที่ยง อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

นําทา่นเดนิทางสู ่ย่านชิบยุ่า ศนูยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถกูใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” 

รปูปัน้สนุขัแสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนดัพบยอดฮติสาํหรบัหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิิ

มารุควิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบัและแฟชัน่ชัน้นําของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอื่นๆมากมาย  

 นําท่านเดนิทางสู ่โอไดบะ (ODAIBA) เป็นสถานทีท่ีม่สีภาพเป็นเกาะอยูต่รงบรเิวณอ่าวโตเกยีว แรกเริม่ เกาะน้ี
ถูกสรา้งขึน้ในสมยัเอโดะเพือ่ใชส้ําหรบัเป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานของขา้ศกึ ต่อมาทางญีปุ่่ นไดท้ําการ
ถมทะเลเพิม่พื้นที่ของเกาะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศยัและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงท่าเรอื จนปัจจุบนัมี
โรงแรมและหา้งสรรพสนิคา้ต่าง ๆ เกดิขึน้มากมายจนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีนิ่ยมอกีแห่งหน่ึง ถอืไดว้่าโอ
ไดบะคือเกาะที่เกิดจากน้ํามือมนุษย์เลยทีเดียว และปัจจุบันญี่ปุ่ นก็ได้เลือกให้ย่านโอไดบะเป็นย่านแห่ง
เทคโนโลยอีีกด้วย พาชม กนัด ัม้  RX-0 UNICORN ความสูงขนาดสมจริงถึง 19.7 เมตร รวมถึงระบบและ
สว่นประกอบทีม่คีวามซบัซอ้นกว่ารุ่นก่อนทีนํ่ามาจดัแสดง ยกตวัอย่างเช่น เขาทัง้ 2 ขา้งทีจ่ะรวมเขา้มาเป็นเขา
เดยีวใน UNICORN MODE และจุดแสดงไฟตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มมีากถงึ 50 จุด เวลาที่เปลี่ยนร่าง
เป็น DESTROY MODE ทีจ่ะจดัแสดงในชว่งกลางคนื เรยีกไดว้า่อลงัการงานสรา้งไมแ่พรุ้น่ก่อนเลยทเีดยีว 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) ประเทศญี่ปุ่ น 

00.45 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ JAPAN AIRLINE  เทีย่วบนิ
ที ่JL033 

05.00 เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
************************************************* 



อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการทาํกร ุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 

ข้อสาํคญั  

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 
ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน
สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีที่ห้อง TRP เต ็ม 
ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ชาํระค่าห้องพกัเดี่ยว 

- อตัรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือ เดินทางไทยเท่านัน้  กรณีถือหนังสือ เดินทางต่างประเทศ  ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ เร ียกเก ็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร  ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น รถ
บสันําเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สาํคญั!! :  กรณีผ ู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากที่ด ้านหน้า
เคาน์เตอรเ์ช็คอิน  หรือจากด่านตรวจคนเข้าเม ืองก ็ตาม  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม ่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
 
กรณีต้องการต ัดกร ุ๊ปส่วนต ัว  กร ุ๊ปเหมาที่สถานะผ ู้เดินทางเป็น  เด ็กนักเร ียน  นักศึกษา คร ู  ธ ุร กิจขายตรง
เครื่อ งส ําอ าง หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ  หรือคณะที่ต้อ งการให้ เ พ่ิมสถานที่ขอด ูงาน  กร ุณาติ ดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที่เพื่อทาํราคาให้ใหม่ทกุคร ัง้  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

วนัที่เดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ พกัเดี่ยว 

08 – 13 เมษายน 2566 61,999 8,500 

09 – 14 เมษายน 2566 63,999 8,500 

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไมใ่ช้ต ัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 27,500 บาท  
ไม่ม ีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุมถ่ึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่ม ีที่น ัง่บนเครื่องบิน) 



- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกนิ 46 กก. (2 ชิ้นชิน้ละไม่เกนิ 23 กก.) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนักไม่เกนิ 7 
ก.ก.  

- รถรบัสง่นําเทีย่วตามรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ
วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- คา่วซ่ีาสาํหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งทาํการยืน่เองเท่านัน้ 
- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 
- คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 
- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษน้ํีามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลกูคา้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- อตัราน้ียงัไม่รวมคา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน
สามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าวีซ่า 
- คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 



- กรณีที่ไม่ม ีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อน
เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่ นกําหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณี
เป็นบวกหรอืติดโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใชใ้นการยนืยนั เพื่อทําการยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเก็บ
เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่คา้ และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจําครัง้ที ่1 ท่านละ 30,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรียด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ เร ียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งสาํเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทั
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านใด
ไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง
กบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น คา่มดัจําตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 



หมายเหต  ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่าน
จาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระ
คา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอํีานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจริงสําหรบัการ
ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  



- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก
เกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีี่
จาํเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

**เม ือ่ท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี้แล ้ว** 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 


