
 

รหัสโปรแกรม : 22162 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 13-17 เมษำยน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชมิสตรอวเ์บอรีส่ดๆที ่ชบิะ หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไค 

ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ เอาทเ์ลท 

 สมัผสัความงามของ ภเูขาไฟฟจู ิบรเิวณช ัน้ 5 

ขอพร ณ วดัโคมแดงชือ่ดงัแหง่เมอืงโตเกยีว วดัอาซากซุะ 

เพลดิเพลนิ เดนิเลน่ ชอ้ปป้ิง โอไดบะ ชนิจกู ุ 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์ 

FREE WIFI ON BUS 

รายการทวัร ์

วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 

เคานเ์ตอร ์ 4 สายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์(Air Asia X) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มี

บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทัง้ขาไปและขากลับ (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนัก

เพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
23.50 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง   นารติะ-ไรส่ตรอวเ์บอรร์-ีโกเทบะเอา้ทเ์ลท-ออนเซน                  (-/L/D)    

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ



สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

10.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ไรส่ตรอวเ์บอรร์ ีสวนทีส่ามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมเก็บเกีย่วบลูเบอรร์แีละสต

รอวเ์บอรร์สีายพันธุส์ดุแปลกทีไ่มไ่ดส้ง่ออกจ าหน่ายตามตลาดทั่วไปไดอ้ยา่งจุใจ เนื่องจากทีน่ี่รองรับ

ภาษาอังกฤษได ้นักท่องเทีย่วอยา่งเรา ๆ จงึสามารถใชบ้รกิารไดอ้ย่างสบายใจ แถมภายในสวนยัง

รองรับลกูคา้ทีม่าพรอ้มกบัวลีแชรแ์ละรถเข็นเด็กอกีดว้ย จงึบอกเลยวา่ทีน่ีเ่ป็นสวนเพือ่การทอ่งเทีย่วที่

สามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมเก็บเกีย่วผลไมแ้สนอรอ่ยไดท้ัง้ครอบครัวตัง้แตเ่ด็กเล็กยนัผูส้งูอายเุลย

ทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านออกเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต 

(Gotemba Outlet)แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอล

เลคชัน่เสือ้ผา้ใหมล่่าสดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ 

เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดังไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, 

ARMANI ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 

HOGAN ฯลฯ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

พกัที ่ โรงแรม SUN PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  พเิศษ “เมนพูเิศษขาปยูกัษ”์  

 

 

 

 

 

 

 

 



จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ 

จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

  

วนัทีส่าม   ภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค -ชอ้ปป้ิงโอไดบะ                 (B/L/-)    

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค (Oshino Hakkai) ซึง่เป็นแหล่งน ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟ

ฟจู ิตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพดูในทางกลบักนัคอืกลุม่น ้าผดุโอชโินะฮคัไค เพยีงกา้ว

แรกทีย่า่งเทา้เขา้ไปในบรเิวณโดยรอบ ก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาติ

ทีม่ใีหเ้ห็นอยูทุ่กมมุ โดยภายในหมูบ่า้นจะมบีอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาคารฟ์หลากหลายพันธุแ์หวกว่ายดูน่า

สบายในบอ่น ้า ซึง่แตล่ะบอ่นัน้เย็นจัดเพราะมอีณุหภมูใินน ้าเฉลีย่อยูท่ี ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้

ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญหมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

สนิคา้โอทอปชัน้เยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็น

ทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุก

ฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธิ์ไม่ข ึน้ ในกรณีที่อากาศไม่

เอือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว (Tokyo) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิ

ตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี



สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์

ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง

หนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุ่นยนตก์ันดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่

มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , 

Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิท ัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, 

DECKใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ส าหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กันดัม้คาเฟ่ (Gundam 

Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กันดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่น

บรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่                   อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

  ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก 

พกัที ่  โรงแรม NARIRA MARROAD HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  วดัอาซากสุะ -ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ                                (B/L/-)    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ (Asakusa) เพือ่นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า วดัทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวดั

ทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐาน

องคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที่

มชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่ว่า 

ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ 

ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดัง ยา่นชนิจกุ ุ(Shinjuku)ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานา

ชนดิ ไดจ้ากทีน่ี ่ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล 

นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย 

อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอน

เนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์

ดังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ 

COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, 

CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ค า่                   อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก 

พกัที ่  โรงแรม NARITA MARROAD HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง                          (B/-/-) 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ นารติะ  

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์(Air AsiaX) เทีย่วบนิที ่XJ601  

14.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 

มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว เดนิทางพรอ้มทา่นจากเมอืงไทย 

 อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 5,000 เยน/ทา่น 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

รายชือ่โรงแรม 

1. Sun Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

2. Narita Marroad Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุในรายการ    

 คา่อาหารทัง้หมด 7 มือ้ ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ  (มือ้เชา้ 3 มือ้ มือ้กลางวัน 3 มือ้ มือ้เย็น 1 มือ้)   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 คา่บรกิารน า้ด ืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วนั 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Air Asia X อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่,  5,000 เยน/ทา่น/ทรปิ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่ตรวจ RT PCR  

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย(ถา้ม)ี 

× คา่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (ถา้ม)ี 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

13-17 เม.ย. 65 
หยดุยาวสงกรานต ์

42,900.- 42,900.- 42,900.- 39,900 10,000.- 



 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

ประเทศญีปุ่่ น ไมร่บัรองการฉดีวคัซนียีห่อ้ SINOVAC/SINOPHARM 

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจ านวน 27,900 บาท ช าระภายในวนัที ่12 ม.ีค. 2565  

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากไม่ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายในวันที ่12 ม.ีค. 2565 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของ

ทา่นและคนืเงนิจ านวน 5,000 บาท โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ยกเลกิกอ่นวันที ่12 มนีาคม 2565  คนืเงนิจ านวน 5,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันที ่13 ม.ีค.  – 29 ม.ีค. 2565  คนืเงนิจ านวน 20,00 บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่30 ม.ีค. 2565จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

 

 

 



หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลูซฟี เจอรน์ี่ย ์จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพ่ัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจ่ดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากดั

ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ที่พัก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  



 


