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โดยสายการบนิ Scoot 

 

22.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บิน SCOOT เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน 

SCOOT ใชเ้ครื่อง  BOEING 787 DREAMLINER (ดรีมไลเนอร)์ จ านวน 340 ที่นัง่จดัที่นัง่แบบ 3-3-3  

 **ไม่มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั** 

 

 

วนัที่ 1        กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง )       (-/-/-)                                           
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00.55 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี TZ 292 (00.55-09.00) 

  (CHARTER FLIGHT หรือแบบเช่าเหมาล า) 

09.00 น. ถึง สนามบินนานาชาตนิาริตะ จงัหวดัชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นสนามบินหลกัท่ีใหบ้ริการผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศท่ีเดินทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่น และเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางระหวา่งทวีปเอเชียและ

อเมริกา ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองเดินทางเขา้สู่  ภูเขาไฟฟูจ ิบริเวณชั้น 5 (ข้ึนอยูก่บัสภาพ

ภูมิอากาศ ว่าสามารถข้ึนไดถึ้งชั้นไหน) โดยรถโคช้ ใหท่้านสมัผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ี

ระลึกกบัภูเขาไฟ ท่ีไดช่ื้อวา่มีสดัส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิทและมีความสูงท่ีสุดใน

ประเทศญ่ีปุ่น จากดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร (ในกรณีท่ีอากาศเอ้ืออ านวย) อิสระให้

ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแหง่น้ี พรอ้มทั้งเลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง และขนมอรอ่ยมากมาย

ตามอธัยาศยั 

  น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท่้านได้

 สมัผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระให้

 ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันเดินทางสู่ โกเท็มบะพรีเม่ียม เอาทเ์ลท รวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม 

TOMEI  EXPRESSWAY ท่ีเช่ือมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว อิสระให้

ท่านเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนดด์งั ไมว่า่จะเป็น COACH, BALLY, DIESEL, 

GUCI, ZARA, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, GAP และอีกมากมาย 

หมวดสินคา้ INTIMATE APPAREL ไดแ้ก่ KID BLUE และ TRIUMPH หมวดสินคา้ HOME FASHION ไดแ้ก่ 

BODUM, FRAGRANCE OUTLET และ RICHARD GINORI เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่ง

วนัที ่2    โตเกยีว - ฟจู ิ- พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM -โกเท็มบะพรเีมีย่ม เอาทเ์ลท    (-/L/D)                                                                                                                                                                                       

*** ส่ิงของต้องห้าม เม่ือจะต้องเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่น ***  
   - ห้ามน าของเหลวทุกประเภทติดตัวขึน้เคร่ืองบินเกนิกว่า 100 ม.ล. 
   - ห้ามน ายาเสพติดและอาวุธต่างๆเข้าภายในประเทศญีปุ่่น 
   - การน าสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลขิสิทธ์ิเข้าประเทศญีปุ่่นเป็นส่ิงทีผ่ดิกฎหมาย 
   - มีข้อจ ากดัในการน าเข้าสัตว์ และพืช รวมทั้งผลติภัณฑ์จากสัตว์ อาท ิงู จระเข้ งาช้าง (เป็นส่ิงผดิกฎหมาย) 
   - การน าเข้าพืช ผกั ผลไม้ เน้ือสัตว์ ต้องผ่านการตรวจของศุลกากร (ซ่ึงจะไม่อนุญาตให้น าเข้าใดๆทั้งส้ิน) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ FUJI TOKYO FREE DAY5D-TZ-W15 

 
รองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้และราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ี

กวา่  400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

เมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ”์ เป็นท่ีรูจ้กัของคนญี่ปุ่นอีกช่ือก็คือ “ปูมตัสึบะ” ใหท่้านไดล้ิ้มรสปูน ้าเย็นแห่ง 

เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดร้บัการกล่าวขานจากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอรอ่ยท่ีสุดและ

มีเน้ือท่ีนุ่มน่ารบัประทานใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยแบบไม่อั้น  พรอ้มดว้ยน ้าจิ้ มรสแซ่บ 

   พกัที่ Just One Hotel (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

  หลงัอาหารน าท่านผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาตเิช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นา้ แร่แลว้  

จะท า ใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่เมืองหลวงเก่า เมืองคามาคุระ เพ่ือนมสัการพระใหญ่คู่บา้นคู่เมืองท่ีส าคญัของญ่ีปุ่น 

  น าทุกท่านสกัการะ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ  

คนส่วนใหญ่มกัจะรูจ้กักนัในนาม Daibutsu ซ่ึงแปลตรง 

วนัที่ 3   วดัโคโตกุอิน – วดัอาซากุสะ - โอไดบะ                  (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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ตวัไดว้า่พระพุทธองคใ์หญ่ แต่นอ้ยคนท่ีทราบวา่ช่ือจริงของ Daibutsuท่ี Kamakura องคน้ี์คือพระอมิตตา

พุทธนิ โอยุราอิ (AmidaNyoyurai) ตั้งอยูภ่ายในวดัโคโตกุอิน(Kotoku-in Temple) องคท่ี์เห็นในปัจจุบนั

สรา้งจากส าริดเสร็จเมื่อปีพ.ศ.1795 ความสูงรวมฐานอยูท่ี่ 13.35 เมตรเฉพาะตวัองคพ์ระน้ันสูง 11 

เมตรน ้าหนักราว 122  ตนัชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือกนัว่าศกัด์ิสิทธ์ิสามารถบนบานขอใหป้ระสบความส าเร็จ

ต่างๆไมว่า่เร่ืองการงานความ รกั สุขภาพหรือแมก้ระทัง่ขอลกูส าหรบัคู่สามีภรรยาท่ีมีบุตรยาก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของประเทศญ่ีปุ่น เป็นศูนยร์วมวิวฒันาการแห่งความ เ จ ริ ญ

และเทคโนโลยอีนัล ้าสมยั... 

ชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  

นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่

บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  หรือเพลิดเพลินกับ 

ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของ

ขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายซาลาเปาทอด ท่ีใครมาท่ีวดัน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบั

รสชาดท่ีแสนอร่อย  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่

บริเวณอ่าวโตเกียวเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีก

แห่งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีก

มากมาย นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพาน

สายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากท่ี น่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของ

นักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 

ค า่   อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน 

  พกัที่ Narita Gate way Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้ าแนะน าในการ

เดินทาง อาทิ 

วนัที่ส่ี          โตเกียว – อิสระเลือกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์  (B/-/-)                                                                                                                      
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- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตยว์ิญญาณขององค์

สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง 

และไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด   

- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือ

เส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ 

ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารกัๆ เดินกนั

เต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบ

รนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER 

ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที ่SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้ง

ยงัมีรา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้ง

ยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS อีก

ดว้ย  

- ยา่นชิบุยา่ ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ัน

สุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก

(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆ

มากมาย  

เที่ยง   เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั  

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชาการต์ูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีสรา้งนอกประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท่้าน

สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไมจ่ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเคร่ือง

เล่นตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตูนเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของ

ตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติThe Invention of the Year ใหท่้านได้

สนุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตวั

การต์ูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพ่ือนการต์ูนอีกมากมายสนุกกบัการ

จบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด์ 

ค า่   อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน 

  พกัที่ Narita Gate way Hotel    หรือเทียบเท่า 
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เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.00 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต๊ แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TZ 291 (10.00 -13.50) 

  (CHARTER FLIGHT หรือแบบเช่าเหมาล า) 

13.50 น.  ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการบริการจากพวกเรา 

 
 

 

-------- 
 

 

โปรดทราบเง่ือนไขตา่งๆ ดงัน้ี :   

1)  หอ้งพกัท่ีประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่หอ้งพกั จะมีขนาดค่อนขา้งเล็กกว่าประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่มี

น ้าด่ืมในหอ้ง 

2)  เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณล์่วงหนา้ เช่น รถติด, รา้นอาหารปิด หรือ

ดว้ยเหตผุลอ่ืนๆ โดยท่ีไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แตท่างบริษัทจะคดัสรรคใ์นส่ิงท่ีใหก้บัลกูคา้เสมอ โดยสมเหตสุมผล 

3)  ตั้งแตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2556 เป็นตน้ไป กฎหมายเก่ียวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบงัคับก าหนดให ้รถบสัท่ี

ใชส้  าหรบับริการนักท่องเท่ียว จะสามารถใหบ้ริการได ้ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่านั้น (ประมาณ 12 ชัว่โมง/

วัน) ดงันั้นรายการท่องเท่ียวทุกๆวัน บริษัทจะตอ้งน าคณะเขา้สู่ท่ีพกัในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น.  เพื่อไม่เป็นการผิด

กฎหมายเก่ียวกบัยานพาหนะของญี่ปุ่น 

 

 

อตัราค่าบริการ  ** ไม่มีราคาตัว๋เด็ก ** 

หากจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษทัขอเล่ือนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

ก าหนดวนัเดินทาง 

(เดือน ก.ค. - ต.ค. 59) 

ผูใ้หญ่ (2-3 

ทา่น/หอ้ง) 

(ผูใ้หญ่ 1 + เด็ก 

1) 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี  

(มีเตียง+ผูใ้หญ่ 2 

ทา่น) 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี  

(ไม่มีเตียง+ผูใ้หญ่ 2 

ทา่น) 

พกัเดี่ยว 

(จา่ยเพิ่ม) 

4-8/8-12/16-20/26-30 ต.ค. 28,900.- 6,500 

วนัที่ 5        นาริตะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)     (B/-/-)                                                                              
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12-16/20-24/22-26 ต.ค. 29,900.- 
** เด็ก คือ อายุต  า่กว่า 12 ปีบริบูรณ ์ใหย้ดึตามเดือนเกิดเป็นหลกั ** 

 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ  า ท่านละ 15,000 บาท 

 แฟกซห์รืออีเมล ์หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ของผูเ้ดินทางเพ่ือส ารองท่ีนัง่ 

 ค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือ ขอเก็บก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามัดจ า

ทั้งหมด 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั  เสน้ทางตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุป๊)  

 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใตเ้ครื่องบิน (ไม่เกิน 20 กิโลกรมั และ

ไม่เกิน 2 ใบ)  

 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง่   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)     ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ 

 ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งน าเท่ียว  ตามท่ีระบุในรายการ    ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติ

เหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึง

ของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม,ค่าซกัรีด,ค่าโทรศพัท,์ค่ามินิบารแ์ละทีวชี่อง

พิเศษ ฯลฯ  

 ค่าทิปบริการ ส าหรบัพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า  

 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพ่ิมตามภาวะอตัราแลกเปล่ียน  

 ค่าภาษีต่างๆ หกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  

 ค่าปรบั ส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด      ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (คนละ 3,000 

เยน) 

การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด ฤดูท่องเท่ียว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด  หากไม่ไดป้ฏิบัติตาม

เง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้

 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่อเน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนเดินทางอยา่งน้อย 45 วนั ท าการหรือก่อนหน้าน้ัน  

 การยกเลิกจะ ตอ้งแจง้ทางบริษัท  ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ท าการหรือก่อนหน้าน้ันคืนค่าทวัรท์ั้งหมด 
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 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วนั  คิดค่าใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซ็นตข์องราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน เม่ือท่านตกลง

ช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้ง

หมดแลว้ เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินถา้กรุ๊ปท่ีท่านจองทัวร์ไว ้ไม่สามารถออก

เดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์ห้

ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหกัเงินค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศท่ีท่านจะเดินทาง  (ถา้

โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยื่นขอวซี่า)บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเขา้

เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว ท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกอง

ตรวจคนเขา้เมือง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 

อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ 

- อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน

ค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้ นราคาค่าตัว๋ เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงิน

บาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- บริษัทฯท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสมัภาระ 

ระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตัว๋

เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินไดค้่าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด 

และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้ับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังน้ันหากท่านมีเหตุอันใดท่ีท าใหท่้านไม่ได้

ท่องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการ ท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวรต์าม

ความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นส าคญั 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิ ก

หรือเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษัทไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้น้ัน ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง

รายช่ือผูเ้ดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เม่ือท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้

เดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัสายการบินเท่าน้ัน) 
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 - รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้ง หลงัจากไดร้บัการส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรมท่ีพัก

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  บริษัทฯรับเฉพาะผู้มี

วตัถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน หากท่านถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง 

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้

คณะทัวรท่์านอ่ืนๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทาง

ตวัแทนบริษัทฯจะท าหน้าท่ีประสานงานและเจา้หน้าท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 


