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21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอก็ซ ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ 
คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

 
 

วนัท่ี 1           กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                                 ( - / - / - )  

วนัท่ี 2  โอชิโนะฮคัไค – ล่องเรือทะเลสาบฮาโกเน่ – โกเทมบะ เอ้าทเ์ลท                   ( - / L / D )              

*** สิง่ของตอ้งหา้ม เมือ่จะตอ้งเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น ***  
   - หา้มน าของเหลวทกุประเภทตดิตวัขึน้เครือ่งบนิเกนิกว่า 100 ม.ล. 
   - หา้มน ายาเสพตดิและอาวธุต่างๆเขา้ภายในประเทศญีปุ่่ น 
   - การน าสนิคา้ปลอมแปลงและสนิคา้ละเมดิลขิสทิธิเ์ขา้ประเทศญีปุ่่ นเป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย 
   - มขีอ้จ ากดัในการน าเขา้สตัว ์และพชื รวมทัง้ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์อาท ิง ูจระเข ้งาชา้ง (เป็นสิง่ผดิกฎหมาย) 
   - การน าเขา้พชื ผกั ผลไม ้เนื้อสตัว ์ตอ้งผา่นการตรวจของศลุกากร (ซึง่จะไมอ่นุญาตใหน้ าเขา้ใดๆ ทัง้สิน้) 
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00.55 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุโตเกียว โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 600 
*** ระหว่างเดนิทางมบีรกิารอาหารเสริฟ์บนเครือ่งบนิ *** 

08.00 น. ถงึ สนามบินนาริตะ กรงุโตเกยีว เป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นหลงัจากผา่นพธิกีารผา่นคนเขา้เมอืง (เวลา
ทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ชม. กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย)   
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค (OshinoHakkai)  เป็นจุดทอ่งเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ 
ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึง่เป็นพืน้ที่
เกา่ของทะเลสาบแหง่ที ่6 ทีแ่หง้ขอดไปเมือ่ 200-300 ปีทีผ่่านมา บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดู
รอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล้ๆ  ภเูขาไฟฟูจผิา่นหนิลาวาทีม่รีพูรนุอายกุว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ซึง่เป็นแหล่งรวมบ่อน ้าพรุอ้นมากถงึ 17 แห่ง 
จากนัน้น าทา่นล่องเรอืทะเลสาบอาช ิ (ใชเ้วลาในการล่องประมาณ 30 นาท)ี กบัเรอืแฟนตาซโีจรสลดัชมความ
งดงามของทะเลสาบอนัดบัหนึ่งในญีปุ่่ น ซึง่ไดก้อ่ตวัจากลาวาของภเูขาไฟ ทา่นจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพทีส่วยงาม
ดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่ โกเทมบะ เอา้ทเ์ลท เป็นสถานทีช่อ้ปป้ิงทีร่วบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหบุเขารมิ 
Tomei Expressway ทีเ่ชือ่มระหว่าง ภเูขาฟูจ-ิอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการ
เลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีไ่ดร้วบรวมกว่า 165 แบรนดด์งัไมว่่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย หมวดสนิคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก ่Kid 
Blue และ Triumph หมวดสนิคา้ Home Fashion ไดแ้ก ่Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ 
นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิคา้อืน่ๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ ซึง่ของทกุชิน้เป็นของแท้ และราคาถกูกว่าใน
หา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วมไวใ้นพืน้ทีก่ว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ISAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเสิรฟ์ท่านด้วยเมนูพิเศษ “บฟุเฟ่ต์ปยูกัษ์” ใหท้า่นได้
ลิม้รสปนู ้าเยน็แหง่ “เกาะฮอกไกโด” ซึง่ไดร้บัการกล่าวขานจากนกัโภชนาการญีปุ่่ นว่าเป็นปนู ้าเยน็ทีเ่นื้อมรีสชาติ
อรอ่ยทีส่ดุและมเีนื้อทีนุ่่มน่ารบัประทานใหท้า่นไดอ้ิม่อรอ่ย “แบบไมอ่ัน้!!!” 

หลงัอาหารค ่าไมค่วรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสขุภาพ/ “ออนเซน็” (Onsen) น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นให้
ทา่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแรธ่รรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตวั (ถา้ม)ี  
จากนัน้น าทา่นสู ่ ภเูขาไฟฟูจบิรเิวณชัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศว่าสามารถขึน้ไดถ้งึชัน้ไหน) โดยรถโคช้ ให้
ทา่นสมัผสัอากาศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัภเูขาไฟ ทีไ่ดช้ือ่ว่ามสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่

วนัท่ี 3  ภเูขาไฟฟจิู (ชัน้ 5) – EARTH QUAKE MUSEUM – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจกู ุ  
( B / L / D )              

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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เป็นภเูขาไฟทีย่งัดบัไมส่นิท และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น จากดา้นลา่งสูบ่นยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 
3,776 เมตร (ในกรณีทีอ่ากาศเอือ้อ านวย) อสิระใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพความงามของภเูขาไฟแหง่นี้ พรอ้มทัง้เลอืก
ชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืง และขนมอรอ่ยมากมายตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟูจ ิและใหท้า่นได้
สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกบัแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นคณะทา่นออกเดนิทางสู ่ มหานครโตเกยีว เป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น มรีะบบการปกครองแบบพเิศษ
ซึง่รวมการปกครองในรปูแบบจงัหวดั และเมอืงไวด้ว้ยกนั ค าว่า "โตเกยีว" หมายถงึ "นครหลวงตะวนัออก" ใน
โตเกยีวยงัเป็นทีต่ัง้ของพระราชวงัหลวงของสมเดจ็พระจกัรพรรด ิ
จากนัน้น าทา่นสู ่ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ เป็นเขตศนูยก์ลางทัง้ในดา้นการปกครอง ดา้นการทอ่งเทีย่ว และด้าน
วฒันธรรมของกรงุโตเกยีว ตัง้อยูใ่นดา้นทศิตะวนัตกและเป็นหนึ่งใน 23 เขตพเิศษของกรงุโตเกยีว ใหท้า่นเลอืกซือ้
สนิคา้มากมาย เชน่ รองเทา้ Adidas, Nine, Onitsuka, นาฬกิา Casio, G-Shock หรอืจะเป็นครมีกนัแดด มารค์
หน้าเตา้หูว้ติามนิ DHC ฯลฯ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NARITA GATEWAY HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทาง  วดัอาซากสุะ หรอื วดัเซนโซจ ิ เป็นวดัใหญ่ในยา่นอาซากสุะ จนบางคนนิยมเรยีกว่าวดัอา
ซากสุะ หรอืวดัโคมแดง เป็นหนึ่งในวดัทีเ่กา่แกแ่ละเป็นทีน่ิยมมากทีส่ดุวดัหนึ่งของเมอืงโตเกยีว ทีม่ผีูค้นเดนิทาง
มาสกัการะและเทีย่วชมไดท้ัง้ตวัวดัและบรเิวณภายนอก โดยจะมถีนนนากามเิสะทีเ่ป็นถนนยาวเขา้สูพ่ ืน้ทีภ่ายใน
วดัทีจ่ะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมายตามต านานเลา่ว่าเมือ่ประมาณปีค.ศ. 628 สองพีน้่องไดอ้อกเรอืไปตกปลา และ
ตกรปูปัน้เจา้แมก่วนอมิไดท้ีแ่มน่ ้าสมุดิะ และแมว้่าพวกเขาจะพยายามทิง้รปูปัน้กลบัลงสูแ่มน่ ้าเทา่ไหรก่ต็าม รปูปัน้
เจา้แมก่วนอมิกจ็ะกลบัมาหาพวกเขาอยูเ่สมอ จงึไดม้กีารสรา้งวดันี้ข ึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานของรปูปัน้เจา้แม่
กวนอมิ วดันี้กอ่สรา้งเสรจ็ในปี 645 จงึถอืว่าเป็นวดัทีเ่ทา่แกท่ีส่ดุในโตเกยีว 
จากนัน้น าทา่นถ่ายรปูคูก่บัแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว โตเกยีวสกายทร ี ทาวเวอร ์ เป็นทีเ่พิง่สรา้งขึน้มา
ใหม ่ และยงัเป็นเหมอืนแลนดม์ารค์ของโตเกยีว ตัง้อยูใ่จกลางของ Sumida City Ward ไมไ่กลจากวดัอาซากสุะ 
โตเกยีวสกายทรเีป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร บรเิวณรอบๆ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ 
รวมทัง้มอีควอเรยีมอยูใ่นนัน้ดว้ยโตเกยีวสกายทรถีกูแบ่งเป็นสองขัน้ โดยชัน้แรกสงู 350 เมตร และชัน้บนสงู 450 
เมตร เป็นจุดชมววิเมอืงโตเกยีวทีส่วยทีส่ดุอกีจุดนึงเนื่องจากสามารถชมววิไดร้อบทศิ 360 องศา ภายในชัน้แรกจะ
มรีา้นขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหาร Musashi Sky Restaurant ซึง่เป็นอาหารสไตลฟิ์วชัน้ญีปุ่่ นผสมฝรัง่เศส 

วนัท่ี 4  วดัอาซากสุะ – ถ่ายรปู โตเกียวสกายทรี ทาวเวอร ์– สวนอเุอโนะ – ช้อปป้ิงชิบยู่า               
( B / L / D )              

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://www.talonjapan.com/nakamise/
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่น ชมสวนอเุอโนะ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ภายในมทีัง้วดัศาลเจา้ ทะเลสาบ และ
สวนสตัว ์ มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศรม่รืน่จงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนิยมมาพกัผอ่นกนั และในฤดใูบไมผ้ลิ
ของทุก ๆ ปีสวนอเุอโนะจะไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากในการมาชมซากรุะ ซึง่มกัจะบานชว่งประมาณปลาย
เดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูท่ ัง้สองขา้งทางยาวไปตามทางเดนิภายในสวน ท า
ใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า งานฮานาม ิ
น าทา่นเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปป้ิงชบิุยา่ (Shibuya) เป็นยา่นชอปป้ิง แหล่งรวมเสือ้ผา้แฟชัน่ในกรงุโตเกยีว มหีา้ง 
รา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย ในวนัหนึ่งจะมผีูค้นผา่นไปผา่นมาในยา่นนี้เป็นจ านวนมาก ถือว่าเป็นยา่นทีม่สีสีนัอยู่
ตลอดเวลา เสือ้ผา้แฟชัน่ในยา่นนี้จะเป็นสไตลว์ยัรุน่ หนุ่ม-สาว ส าหรบัสวมใสใ่นชวีติประจ าวนั ไมใ่ชแ่นวหลุดโลก
แบบฮาราจกู ุ

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NARITA GATEWAY HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตวั (ถา้ม)ี  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่สนามบนินารติะ 

09.15 น. ออกเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ 601 
*** ระหว่างเดนิทางมบีรกิารอาหารเสริฟ์บนเครือ่งบนิ *** 

14.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
 

***End of Tour*** 
 

หากจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษทัขอเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 

วนัท่ี 5  นาริตะ – กรงุเทพฯ                                                                                           ( B / - / - )              
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อตัราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 
*** INFANT ราคา 11,500 บาท *** 

 

ก าหนดการเดินทาง 
เดือนธนัวาคม 

ผูใ้หญ่ 
(2-3 ท่าน/ห้อง) 

(ผูใ้หญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียง) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

29 มีนาคม – 02 เมษายน 60 39,900 39,900 39,900 7,500 
 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  15,000 บาท  
  แฟกซห์รอือเีมล ์หน้าหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพือ่ส ารองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งาน 6 เดือนขึน้ไป) 
 คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็คา่ทวัรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

 
อตัราน้ีรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท้เ์ดนิทางภายในประเทศ หรอืระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการ
จองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตัว๋ดงักล่าว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงัน้ี : 
1)  หอ้งพกัทีป่ระเทศญีปุ่่ น สว่นใหญ่หอ้งพกั จะมขีนาดคอ่นขา้งเลก็กว่าประเทศอืน่ๆ โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ และจะไมม่นี ้า
ดื่มในหอ้ง  
2)  เมนูอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ลว่งหน้า เชน่ รถตดิ, รา้นอาหารปิด หรอื
ดว้ยเหตุผลอืน่ๆ โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า แต่ทางบรษิทัจะคดัสรรคใ์นสิง่ทีใ่หก้บัลกูคา้เสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2556 เป็นตน้ไป กฎหมายเกีย่วกบัยานพาหนะของประเทศญีปุ่่ น มผีลบงัคบัก าหนดให ้รถบสัทีใ่ช้
ส าหรบับรกิารนกัทอ่งเทีย่ว จะสามารถใหบ้รกิารได ้ตัง้แต่ 08.00 – 20.00 น. ทกุวนัเทา่นัน้ (ประมาณ 12 ชัว่โมง/วนั) ดงันัน้
รายการทอ่งเทีย่วทกุๆวนั บรษิทัจะตอ้งน าคณะเขา้สูท่ีพ่กัในแต่ละวนัไมเ่กนิ 20.00 น.  เพือ่ไมเ่ป็นการผดิกฎหมายเกีย่วกบั
ยานพาหนะของญีปุ่่ น 
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 คา่น ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใต้เคร่ืองบิน (ไม่เกิน 20 กิโลกรมั)  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ และภาษสีนามบนิทกุแหง่   คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการ (พกั 2-3 ทา่น / หอ้ง)   คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหว่างน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบุในรายการ   คา่อาหาร และเครือ่งดื่ม ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
(หมายเหตุ: คา่ประกนัอบุติเิหตุส าหรบัเดก็ทีม่อีายนุ้อยกว่า 2 ปี และผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี ทางบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้า่
สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึ่งของสญัญาฯ) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม, คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่มนิิบาร ์และทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร ส าหรบัพนกังานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ, คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คา่ทปิพนกังานเสริฟ์, พนกังานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิ และภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเกบ็เพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษตี่าง ๆ หกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี  
 คา่ปรบัส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด      
 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (คนละ 3,000 เยน) 
 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ ฤดทูอ่งเทีย่ว เทศกาลส าคญั จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิตัติาม

เงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    
 ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุต่อเนื่อง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนั ท าการหรอืก่อนหน้านัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษิทั กอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั ท าการหรอืกอ่นหน้านัน้คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วนั  คดิคา่ใชจ้่าย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทวัรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง 

หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รายการทวัรส์ามารถปรบัเปลีย่นการเดนิทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่ทางบรษิทัจะยงัคง

รกัษาผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั 
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- ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายใหแ้กท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ าตวับางอยา่ง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแกม่าก 
หรอื มเีดก็อาย ุ 1-2 ปี หรอื คนพกิาร หรอื พระภกิษุสงฆ ์ หรอื นกับวช (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้ เพือ่หาขอ้ตกลงรว่มกนั 
เพราะเราค านึงถงึความปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทาง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ไปท างาน หรอืเพือ่การอืน่ใดอนัมใิชก่าร
ทอ่งเทีย่ว  

- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ รา่งกาย การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย ความตาย อบุตัเิหตุต่างๆ  
สญูหายในทรพัยส์นิหรอือยา่งอืน่ การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ  และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื
ทางออ้ม  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น เมือ่ทา่นตก
ลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษเีดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลด
คา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทวัรไ์ว ้ ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้ หรอืสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษิทัจะคนืเงนิคา่ทวัรใ์หท้า่น แต่ทางบรษิทัจะขอหกัเงนิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการ
ยนืขอวซี่าของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซี่า) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการล่าชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนืออ านาจการควบคมุของบรษิทัฯ และเจา้หน้าทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายทีบ่รษิทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้  
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- บรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่่าประเทศใดจนท าใหท้า่น
ไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯจะท าหน้าทีป่ระสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อและชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนี้เป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบุไวบ้นหน้าตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู้
เดนิทางหลงัจากออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษิทัฯท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าวในระหว่างการ ทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ 
ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์
ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมา
ขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้า่น
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบุไว ้ ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการ
ทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะยดึถอืและค านึงถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุ
ของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 
 


