
 

 
 

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้เคร ือ่งที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ (BKK) 
XJ602 BKK(สุวรรณภูม )ิ – NRT (นาร ิตะ) 02.30 – 10.45 
XJ603 NRT(นาร ิตะ) - BKK(สุวรรณภูม )ิ 14.25 – 19.55 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 



 

 

 
 
 



 

 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูิ)                                                                                                    (–/–/–)              
23.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอร์เชค็อิน สายการบิน  THAI AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดลุพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

 
DAY 2 นาริตะ –หมู่บา้นนํ้าใส โอชิโนะฮคัไค –  โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็                                          (–/L/D)               
02.30 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ป ุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ602 
10.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (ตามเวลาท้องถิน่เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บฟุเฟ่ต  ์YAKINIKU มีเนื้อสตัวใ์ห้เล ือกมากมาย ไม่อ ัน้  
 นําท่านออกเดนิทางต่อไปยงั หมู่บา้นนํ้าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมูบ่า้นเก่าแก่ในบรเิวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิด้วยววิทวิทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสิูง
ตระหงา่น และสายน้ําบรสิทุธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภเูขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 
 นําท่านเดนิทางสู ่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 KIDSเป็นตน้ 

 
ค ํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บฟุเฟ่ตข์าปทูานได้ไม่อ ัน้ + เซตอาหารญี่ปุ่ น 
ที่พกั FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเชื่อว่าหากได้
แชนํ้าแร่ออนเซน็ ธรรมชาติ น้ีแล้ว จะทาํให้ผิวพรรณเปล่งปล ัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิตดีขึน้ 

 
 
DAY 3  ภเูขาไฟฟจิูช ัน้ 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – ทุ่งพิงคม์อส –โอไดบะ           (B/L/–)  
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิงั หรอื ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีื่อเสยีง
และเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์
หน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ไดป้ระกาศให้ภูเขาไฟฟูจ ิไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟจูิ ช ัน้ที่ 5  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ใน
กรณีทีอ่ากาศไมเ่อื้ออํานวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีดู่แลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ 
กรณีทีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้ําระ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขา
และววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระใหทุ้กท่านได้เก็บภาพความ



 

ประทบัใจเก็บไว้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 
 บนภเูขาไฟฟูจชิัน้ 5 น้ี ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นที่

สกัการะบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นทีส่าํหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชือ่วา่รอบของฟูจซิงัชัน้ 5 
น้ี ถูกเรยีกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทีม่จีมกูแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่าที่น่ี
ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจ้าแห่งน้ีมสีมบตัิของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มน้ํีาหนักกว่า 375 กิโลกรมั ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมผีู้คนนิยมมา
ทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ผู้คนต่าง
เคารพบชูาและนิยมมาซือ้เครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่าํลองเรื่องราวของภเูขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่
เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไมส่ามารถ
หลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปุ่ น 



 

 นําทุกท่านชมความงามของ ทุ่งพิงคม์อส บนพนืทกีว่า 100,000 ตารางเมตร เปลีย่นภเูขาธรรมดาใหเ้ป็นภูเขา
สชีมพูที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทุ่งแห่งนี้เป็นจุดชมพงิค์มอสอนัดบั 1 ของประเทศญี่ปุ่ น ในวนัฟ้าเปิด ท่านจะพบกบั
ความงามของภเูขาไฟฟูจ ิทอ้งฟ้าตดักบัทุง่ดอกไมส้ชีมพ ู(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศแต่ละวนั) 

 ดอกไมช้นิดน้ี มชีื่อเรยีกอย่างเป็นทางการว่า “Moss Phlox”  หรอื “ Phlox Subulata”  เป็นดอกไมด้อกเลก็ ๆ 
ทีม่ขีนาดประมาณ 1.5 ซม. ตระกลูเดยีวกนักบัพวกมอส กลบีดอกมลีกัษณะคลา้ยกบัซากุระ แต่ดอกจะมสีชีมพ ู
ม่วง ขาว และสสีนัของดอกไมจ้ะดูสดใสกว่า มองดูแลว้มชีวีติชวีาขึน้มาทนัท ีจงึทําใหทุ้่งพงิค์มอสแห่งน้ีไดร้บั
ความนิยมเป็นอย่างมากจากทัง้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาติอย่างมาก เพื่อมาเก็บภาพความ
ประทบัใจเกบ็ไปเป็นความทรงจาํดดีใีนชวีติ 

 
 นําทา่นเดนิทางสู่ โอไดบะ (ODAIBA) เป็นสถานทีท่ีม่สีภาพเป็นเกาะอยูต่รงบรเิวณอา่วโตเกยีว แรกเริม่ เกาะน้ี

ถกูสรา้งขึน้ในสมยัเอโดะเพือ่ใชส้าํหรบัเป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานของขา้ศกึ ต่อมาทางญีปุ่่ นไดท้าํการ
ถมทะเลเพิม่พื้นที่ของเกาะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศยัและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงท่าเรอื จนปัจจุบนัมี
โรงแรมและหา้งสรรพสนิคา้ต่าง ๆ เกดิขึน้มากมายจนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีนิ่ยมอกีแห่งหน่ึง ถอืไดว้่าโอ
ไดบะคือเกาะที่เกิดจากน้ํามือมนุษย์เลยทีเดียว และปัจจุบนัญี่ปุ่ นก็ได้เลือกให้ย่านโอไดบะเป็นย่านแห่ง
เทคโนโลยอีกีดว้ย 

 พาชม กนัด ัม้ RX-0 UNICORN ความสงูขนาดสมจรงิถงึ 19.7 เมตร รวมถงึระบบและส่วนประกอบที่มคีวาม
ซบัซอ้นกว่ารุ่นก่อนทีนํ่ามาจดัแสดง ยกตวัอย่างเช่น เขาทัง้ 2 ขา้งทีจ่ะรวมเขา้มาเป็นเขาเดยีวใน UNICORN 
MODE และจุดแสดงไฟตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มมีากถึง 50 จุด เวลาที่เปลี่ยนร่างเป็น DESTROY 
MODE ทีจ่ะจดัแสดงในชว่งกลางคนื เรยีกไดว้า่อลงัการงานสรา้งไมแ่พรุ้น่ก่อนเลยทเีดยีว 



 

 
ค ํา่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ที่พกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 4   ศาลเจ้าเนซุ – ตลาดปลาซึกิจิ – ย่านชินจกู  ุ– ย่านฮาราจกู  ุ– ชิบยู่า                                                 (B/-/-)               
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านขอพรความรกัที ่ศาลเจ้าเนซุ (NEZU JINJA) เป็นศาลเจา้เก่าแก่ ว่ากนัว่าถูกสรา้งตัง้แต่เมื่อ1900ปีที่
แลว้ โดย Yamato Takeru no Mikoto ในเซนดาง(ิSendagi) ต่อมาในยุคเอโดะ โชกุนรุนที5่แห่งตระกูลโตคุงา
วะ นามว่าโตคุงานวะ สนึะโยช ิไดท้ํางานยา้ยทีต่ ัง้ของศาลเจา้น้ีจากเซนดางไิปที่เนซุ(Nezu) สิง่ก่อสรา้งส่วน
ใหญ่ภายในศาลเจา้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1706 ซึง่ยงัเหลอืรอดมาจนถงึในปัจจุบนั และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
สมบตัทิางวฒันธรรมทีส่ําคญัแห่งชาต ิซึ่งจุดเด่นอกีอย่างของทีศ่าลเจา้น้ีคอืการไดถ้่ายรูปกบัเสาโทรอินิับรอ้ย
ตน้ ในบรเิวณวดั (ไมร่วมคา่เขา้สวนดอกไม)้ 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทุกท่านไปยงั ตลาดปลาซึกิจิ (TSUKIJI MARKET) เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลาง

กรุงโตเกยีว ในบรรดาตลาดคา้สง่ทีก่ระจายอยูใ่นโตเกยีวนัน้ ตลาดปลาแหง่น้ีนบัเป็นทีท่ีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุและ
เป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นหน่ึงในตลาดปลาที ่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย เน่ืองจากมกีารซื้อขายสนิคา้ทะเลกว่า 2000 
ตนัต่อวนั คาดวา่จะมกีารยา้ยตลาดแหง่น้ีไปยงั TOYOSU ตลาดแหง่ใหมภ่ายในตลาดนัน้มปีลาและอาหารทะเล
สดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดทีค่กึคกัอยู่เกอืบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุง่ในบางช่วงเวลาจะมรีถสกูตเตอร์
ขบัไปมา รวมทัง้รถบรรทุกทีใ่ชข้นสง่ปลา ทัง้คนซือ้และคนขายจะดเูร่งรบี  

 
เท่ียง   อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

นําท่านช้อปป้ิง ย่านชินจกุ  ุให้ท่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบ
รนดเ์นม เสื้อผา้แฟชัน่สําหรบัวยัรุ่น เครื่องสาํอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK I  I , 
SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 



 

 
นําท่านสู่ ย่านฮาราจกู  ุแหล่งรวมเสือ้ผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคอืคนทีก่ําลงัมองหา

ซื้อเสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซื้อเสือ้ผา้แนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื 

ถา้ตอ้งการเหน็วยัรุ่นญีปุ่่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดูไดท้ีน่ี่ได ้จะมวียัรุ่นญีปุ่่ นน่ารกัๆ เดนิกนัเตม็ถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลก 

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

รองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP น้ีมแีบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยงัมรี้านขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทัง้ยังมี SHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

ท่านชอ้ปป้ิง ย่านชิบยู่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูป
ปัน้สุนขัแสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสาํหรบัหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิา
รุควิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและแฟชัน่ชัน้นําของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอื่นๆมากมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค ํา่  อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ที่พกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 วดันาริตะซนั ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซนัโดะ - นาริตะ  - สวุรรณภมูิ (กรงุเทพฯ)                    (B/–/–)              
เช้า      บริการอาหาร เซตเบนโตะ 

นําทุกท่านสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวดัในพระพุทธศาสนาทีต่ ัง้อยู่
ในเมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะทีว่ดัแห่งน้ีมรีูปเคารพขององคฟุ์โดเมยีวโอ ทีม่ชีื่อเรยีกขานกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณ



 

ว่า "นารติะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหน่ึงในศาสนสถานสําคญัที่เป็นศูนย์กลางความ
ศรทัธาต่อองคฟุ์โดเมยีวโอ 

 
จากนัน้อสิระเดนิเล่น นาริตะโอโมเตซนัโดะ ถนนช้อปป้ิงสวยงามที่นําไปสู่วดันารติะซงัชนิโชจ ิถนนเสน้น้ี
เหมาะสาํหรบัเดนิเล่นและซือ้ของทานเล่นและของทีร่ะลกึพืน้เมอืงก่อนเขา้ชมวดั หรอืทานอาหารในรา้นจาํนวน
มากทีข่ายปลาไหลสดๆ ยา่งบารบ์คีวิแสนอรอ่ย 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ป ุ่ น 

14.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 
XJ603 **ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

19.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
อตัราค่าบริการ  

วนัที่เดินทาง ราคาผ ู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

09-13 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

10-14 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

11-15 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

12-16 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

16-20 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

17-21 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

18-22 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

19-23 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

24-28 พฤษภาคม 2566 35,999 6,500 

30 พ.ค . – 03 มิ.ย. 2566 38,999 6,500 

31 พ.ค . – 04 มิ.ย. 2566 38,999 6,500 



 

**หากต้องการทาํกร ุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 
 
ข้อสาํคญั  

- อตัราน้ียงัไม่รวมคา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 
ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน
สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน /ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านัน้  การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของ
โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีที่ห้อง TRP 
เต ็ม ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน  1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน  1 ห้อง โดยท่าน
จะต้องชาํระค่าห้องพกัเดี่ยว 

- อตัรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้  กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ  ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ เร ียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร  ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น 
รถบสันําเที่ยวสามารถให้บริการวนัละ 10 ช ัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

สาํคญั!! :  กรณีผ ู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากที่ด ้านหน้า
เคาน์เตอรเ์ช็คอิน  หรือจากด่านตรวจคนเข้าเม ืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ไม ่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการต ัดกร ุ๊ปส่วนต วั กร ุ๊ปเหมาที่สถานะผ ู้เดินทางเป็น  เด ็กนักเร ียน  นักศึกษา คร ู  ธ ุร กิจขายตรง
เครื่อ งส ําอาง หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ  หรือคณะที่ต้อ งการให้เพ่ิมสถานที่ขอด ูงาน  กร ุณาติ ดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที่เพื่อทาํราคาให้ใหม่ทกุคร ัง้  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

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

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

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ต ัว๋เครือ่งบิน) ราคาท่านละ 18,500 บาท 
ไม่ม ีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุมถ่ึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่น ัง่บนเครื่องบิน) 



 

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

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความ
เหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนั
มาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์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 
- คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 
- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษน้ํีามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

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

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท 
- ประกนัการเดินทางที่ครอบคล ุมประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นกําหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจ
และใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยนืยนั เพื่อทําการย้ายวนัเดนิทาง หรือเก็บเครดติการเดินทาง อาจมกีารเก็บ
คา่ใชจ่้ายตามจรงิ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคูค่า้ และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 



 

 
เงื่อนไขการจอง 

- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ท่านละ 15,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรียด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ เร ียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งสาํเนาพาสสปอรต์และข้อม ูลที่จาํเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน  ERFS และวีซ่า 
ทนัทีหลงัจากการชาํระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ  พาสปอรต์  ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ต ํา่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั
กาํหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านใด
ไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหกัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เช่น คา่มดัจาํตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

- ในการยื่นวซ่ีา กรณียื่นวซ่ีาไม่ผ่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวซ่ีาและจดัเตรยีมเอกสาร 
1,000 บาทและค่าใชจ้่ายอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา เป็นตน้ กรณียื่นวซ่ีาหลงั 15 วนัก่อนเดนิทาง หาก
ถกูปฏเิสธวซ่ีา บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิ 

 



 

หมายเหต  ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ทา่น
จาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการสง่สาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

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

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง
ชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสาย
การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิสําหรบัการ
ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  



 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก
เกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณี
ทีจ่าํเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เม ือ่ท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


