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รหสัโปรแกรม : 18354 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่

สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนั

กอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1  กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

 
    

2 สนามบนินารติะ-พระใหญแ่หง่คามาครุะ 
พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 

   FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  
(ออนเซ็น) 

3 ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5-เทศกาลทุง่ดอกพิง๊มอส 

โอชโินะฮคัไค-Mitsui Outlet Park Makuhari 
 

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
พกัหร ู4 ดาว 

ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 

4 วดัอาซากสุะ-พระราชวงัโตเกยีวอมิพเีรยีล  
(ชมภายนอก)-ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ 
ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกุ ุ
 

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
พกัหร ู4 ดาว 

ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ  
 

    

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2  สนามบนินารติะ-พระใหญแ่หง่คามาครุะ-พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น-อาบน า้แรเ่ชอ่อนเซ็น 
01.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ THAI LION 

AIR เทีย่วบนิที ่SL 300 

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จี าหนา่ย ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

 
*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทาง

สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

09.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลา
ทีญ่ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เซ็ตเมนญูีปุ่่ น   
น าท่านเดนิทางสู่ คามาคุระ เป็นเมอืงที่อยู่ตดิ

กั บ ท ะ เ ล ซึ่ ง อ ยู่ ไ ม่ ไ ก ล จ า ก โ ต เ กี ย ว  

ในสมัยกอ่นนัน้คามาครุะเคยเป็นเมอืงทีม่บีทบาท

ส าคัญทางการทหาร เนือ่งจากทา่นมนิาโมโต ้โย

รโิตโม ้ไดเ้ลอืกเมอืงนีใ้หเ้ป็นหลักของฝ่ายทหาร

ในปี 1192 แตห่ลังจากศตวรรษที ่14 เมอืงนี้ก็

ค่อยๆหมดอ านาจทางการปกครองลง และได ้

กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว ถูกขนานนามว่าเป็น

เมอืงเกยีวโตตะวนัออก เนือ่งจากมวีดัศาลเจา้ 

และสถานที่ทางประวัติศาสตร์อยู่หลายแห่ง 

นอกจากนีย้ังมชีายหาดทีส่วยงามท าใหเ้ป็นทีน่ยิมอยา่งมากในชว่งซมัเมอร ์พระใหญห่รอืทีไ่ดรั้บ

การขนานนามวา่ “Great Buddha of Kamakura” 

น าท่านชม พระใหญ่แห่งคามาคุระประดษิฐานอยู่ที่

วัดโคโตคุอนิ นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญมากๆของ

เมอืงคามาคุระทเีดยีวล่ะค่ะ โดยถอืเป็นรูปป้ันพระทีสู่ง

เป็นอันดับสองของญี่ปุ่ น จากนั้นน าท่านสัมผัส

ประสบการณ์ “พิธีชงชาแบบญี่ปุ่ น” ใหท้่านได ้

ทดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านเลอืกซือ้

สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น 

ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจโิกะ

และมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง 

        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

เมนอูาหารเซ็ตสไตลญ์ีปุ่่ น 

ทีพ่กั  FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
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ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 
 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้5-เทศกาลทุ่งดอกพิง๊มอส-โอชโินะฮคัไค-Mitsui Outlet Park 

Makuhari 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ  ิที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอื

วา่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มา

เยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่

ช ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็น

ถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบ

ของภูเขาไฟฟูจ ิและสัมผัสกับความหนาว

เย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจ

เก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็น

สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ย(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ 

ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทาง

ขึน้ปิด) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ ทุง่พงิคม์อส ชมเทศกาลดอกชบิะซากรุะ ใหท้่านไดช้ม

ความงดงามของทุ่งดอกพงิคม์อสหรอืเรยีกอกีชือ่วา่ดอกชบิะซากรุะทีเ่บง่บานเต็มทุ่งกวา้ง ชว่ง

เมษายนจนถงึพฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสแีดง สชีมพ ูสขีาว และสมีว่ง ชบิะซากรุะเป็นพชืทีม่ถี ิน่

ก าเนดิจากอเมรกิาเหนอื มอีกีชือ่วา่มอสพิง้ค ์(MossPink) ทีถ่กูเรยีกวา่ ชบิะซากรุะเพราะมรีปูรา่ง

ดอกคลา้ยดอกซากรุะแตบ่านอยูบ่นพืน้ดนิคลา้ยตน้หญา้ ดว้ยลักษณะพเิศษดังกลา่วจงึนยิมปลกู

เป็นสวนดอกไมห้รือพืชคลุมดิน (เทศกาลจดัข ึน้ระหว่างวนัที่ 18 เมษายน ถ ึง 31 

พฤษภาคม 2563 กรณีดอกไมโ้รยแลว้หรอืจบเทศกาลแลว้และในกรณีทีไ่มส่ามารถขึน้

ภูเขาไฟฟูจไิดท้างบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าท่านเดนิทางสู ่โออชิปิารค์ ซ ึง่เป็นจุดชมววิ

ภูเขาไฟฟูจ ิ (Mt.Fuji) ที่ต ัง้อยู่ร ิมฝั่ งทะเลสาบคาวากุจ ิโกะฝั่งเหนือ (Lake 
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Kawaguchiko) ในวนัทีอ่ากาศแจ่มใสสวนแห่งนีจ้ะเป็นจุดชมววิทีส่ามารถมองเห็น

ภเูขาไฟฟจูไิดเ้กอืบท ัง้ลกูซึง่สวยงามมาก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารเซ็ตสไตลญ์ีปุ่่ น 

น าท่านเดนิทางสู ่ “หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค” (Oshino Hakkai) เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาติ

ตัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิ

โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์

แหวกวา่ยสบายอารมณ์ อุณหภูมใินน ้าเฉลีย่อยู่

ที ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุด

จากธรรมชาติใหต้ักดื่มตามอัธยาศัย และที่

ส าคัญ หมู่บา้นโอชิโนะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

สนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มู่บา้นนี้มขีอง

ขึน้ชือ่อย่าง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนม

ฮติทีห่มูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก 

 จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู ่Mitsui Outlet 

Park Makuhari ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดต์า่งๆ ตามอธัยาศยั  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัที ่4 วดัอาซากสุะ-พระราชวงัโตเกยีวอมิพเีรยีล(ชมภายนอก)-ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า 
ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ “วดัอาซากสุะ”    

วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซ็นตเิมตร ซึง่

มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น

ที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 
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 จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัโตเกยีวอมิพเีรยีล(ชมภายนอก) นับวา่เป็นเป็นอกีหนึง่สถานที่

ท่องเทีย่วทางประวัตศิาสตรแ์ห่งหนึ่งในโตเกยีวมทัีง้สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทีบ่่งบอกถงึ

ความเป็นมาที่ยาวนานของชนชาติญี่ปุ่ น โดย

ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ประทับของราชวงศญ์ีปุ่่ นดว้ย

นะคะ บรเิวณรอบๆของพระราชวังเป็นพื้นที่ของ

สวนขนาดใหญ่ลอ้มรอบดว้ยคูเมืองและก าแพง

หนิ จากทางเขา้ชมดา้นหนา้ของพระราชวังอมิพี

เรยีล สามารถชมสะพานไดซ้ ึง่จะมอียู ่2 สะพาน 

คือสะพาน  Nijubashi และสะพาน 

Meganebashi (สะพานแว่นตา) จากนั้นน า

เดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ  คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไว ้

เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็น

ทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก็่ยังคง

ความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ เป็น

หา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของ

จรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง

ชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้ง

ถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้ แบรนด์เนม เสือ้ผา้แฟชั่นสส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ  

10.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิTHAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL 301  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)   

                     ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ (แตม่จี าหนา่ยบนเครือ่ง) 
15.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

*********************** 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 10,000 บาท 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามธรรมเนยีม  
(ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

27 เม.ย.-01 พ.ค. 63 26,999 7,900 20,999 

29 เม.ย.-03 พ.ค. 63 26,999 7,900 20,999 

30 เม.ย.-04 พ.ค. 63 30,999 7,900 24,999 

01-05 พ.ค. 63 30,999 7,900 24,999 

02-06 พ.ค. 63 30,999 7,900 24,999 

03-07 พ.ค. 63 30,999 7,900 24,999 

07-11 พ.ค. 63 24,999 7,900 18,999 

09-13 พ.ค. 63 24,999 7,900 18,999 

11-15 พ.ค. 63 24,999 7,900 18,999 

13-17 พ.ค. 63 24,999 7,900 18,999 

17-21 พ.ค. 63 22,999 7,900 16,999 

 
 
 

 
 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้
ต า่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง 
หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ 
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุก
คร ัง้ 
 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการ
บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์
หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ท ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 3-5 วนักอ่น
เดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  
 

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็
ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอน
ตวัออก ท าใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 
 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น

ช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผู ้เดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย 
อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
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 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิโดยสารช ัน้ประหยดั ไป-กลบั พรอ้มคณะ รวมคา่ภาษสีนามบนิ และคา่ธรรมเนยีม   
     เชือ้เพลงิ (ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่น 
     ภายหลัง) และเนือ่งจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของ   
    สายการบนิ 

 น า้หนกักระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ    
    และไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบัสง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น  
อนึ่ง เรื่องของการยนืยันโรงแรมที่พักนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงค์ที่จะทราบกรุณาตดิต่อ
พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ 
จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ข
จากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน ประเทศ
ญีปุ่่ น : เนือ่งจากโรงแรมอยูใ่นตวัเมอืง ตดิแหลง่ชอ้ปป้ิง หอ้งอาจจะมขีนาดเล็ก จงึไมส่ามารถเสรมิเตยีง
ได ้ **ในกรณีทีท่า่นมผีูเ้ดนิทาง 3 ทา่น และจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัให้
ตามความเหมาะสมตอ่ไป กรณีตอ้งการพกัเดีย่วมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  
    (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
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   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
    คา่ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรบัชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น า้หนกักระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดอ้อกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
     คา่ทปิคนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาท ตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบ   
    ธรรมเนยีมของประเทศ) 
  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากไทย แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และ    
    คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมดัจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น ภายใน 1 วนั เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิชน่น ัน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตัทิ่านจะโดนยดึมดัจ าโดยทีท่่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได้ อนัเนือ่งมาจาก

บรษิทัฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้น ัน้แลว้ หากทา่น

ส ารองทีน่ ัง่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากท าการจองแลว้ กรุณา

เตรยีมเอกสารส าหรบัการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกต ัว๋หรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  

ใหแ้ก่พนกังานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางส่วนหรอืท ัง้หมด บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้  

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ทา่น ซึง่ท าใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษิทัฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3-5 วนั
กอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิท ัง้หมดใหท้่านหรอื
จดัหาทวัรอ์ ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรบัการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์น
สนามบนิน ัน้ ตอ้งมขี ัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้ทาง
สนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจอง 
และหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ ีน่ ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ ีม่โีรค
ประจ าตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งให้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็นประเทศ

ไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจ

คนเขา้เมอืงน ัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐัของประเทศน ัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษิทัฯ

และมคัคุเทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์ไม่มสีทิธิท์ ีจ่ะช่วยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะอ านาจการตดัสนิใจเป็นของ

เจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษิทัฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนงัสอืเดนิทาง

จะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้25 วนั กอ่นการเดนิทาง)  

กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 

ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิ
มกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 
การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่
อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของ
ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หนึง่ หลงัจากได้
ส ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะ
ปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกั
ส าหรบัผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่กั ท ัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้ 

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบั
เทา่น ัน้ 

 ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่
ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า
น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีน่กัทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนงัสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรบัและรบัทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ น ัน้แตกตา่งกนั ซึง่
ทางบรษิทัฯ จะพยายามจดัหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 3 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 

 เมือ่มกีารออกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัได ้อนัเนือ่งมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 หากทา่นไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทวัร ์ไมส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจาก
คา่บรกิารทีญ่ ีปุ่่ นเป็นแบบเหมาจา่ย 

 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็น
ตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล
ใด  ๆก็ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกั
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถ
อาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิ
ของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางใน
บางคร ัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 บรกิารน า้ดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั เร ิม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที ่3 ของการ
เดนิทาง การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนั
ละ 10 ช ัว่โมง ในวนัน ัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกบัทวัร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท า
วซีา่ในการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบใน
สว่นน ัน้ๆ ซึง่หากวนัเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะ
ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 
 กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะ

เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอื

เดนิทาง (พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มี

หนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่ม

หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก 

และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นญุาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงัน ัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอื

เดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการ

กงสุลกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ 

ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง 

หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ต ัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ ัว๋เครือ่งบนิแบบ

กรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและข ัน้ตอนของแต่

ละคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ท ัง้ส ิน้ 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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