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รหัสโปรแกรม : 23729 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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20.30 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออก ชัน้ 2 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอก๊ซ ์ Thai 
Air Asia X (XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ  ประเทศญีปุ่น่ โดยเทีย่วบนิ XJ600 (คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง) 

 

หมายเหต ุ:  ส าหรบัลกูคา้ทีม่คีวามประสงค์ตอ้งการเลอืกทีน่ัง่  เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเปน็ตัว๋กรุป๊ ระบบจะแรนดอม
ทีน่ั่ง ไมส่ามารถลอ็คทีน่ัง่ได ้  ซึง่เปน็ไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ  หากลกูคา้ตอ้งการเลอืกทีน่ัง่ทางสายการ
บนิแอรเ์อเชีย เอก๊ซ ์มกีารบรกิารลอ็คทีน่ั่งและอพัทีน่ัง่  อตัราคา่บรกิารเปน็ไปตามสาบการบนิก าหนด  กรณุา
แจ้งพนกังานขายทกุครั้งกอ่นท าการจองค่ะและหากลกูคา้ตอ้งการรถเขน็วลีแชร ์ ณ สนามบนิ กรณุาแจง้
พนกังานขายกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 3-5 วนั 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ• ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น   
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08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ ประเทศญีปุ่น่ พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลา

ท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นครนารติะ เป็นนครในจังหวัดชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นที่ตั้งของท่า

อากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการส าหรับพื้นทีข่องกรุงโตเกียวและเมือง

โดยรอบ  หลังจากผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

เดินทางสู่ ทะเลสาบอาช ิ ตั้งอยู่ที่ฮาโกเน่ เป็นเมืองหนึ่งในอ าเภออาชิงาราชิโมะ จังหวัดคานางาวะ ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่

บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก ก่อตัวขึ้นในแอ่งหลุมของภูเขาฮาโกเน่หลังจากการระเบิดครั้งสุดท้ายของ

ภูเขาไฟเมื่อ 3000 ปีก่อน  ท าให้บริเวณทะเลสาบนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม

น่าประทับใจ 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ •  ทะเลสาบอาชิ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โก

เทมบะ เอ้าท์เลต็    (-/กลางวนั/เยน็) 

ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนด์บาซาร์  (-/กลางวนั/เยน็)     
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กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนพูเิศษ!!! บฟุเฟต่ป์ิ้งยา่งยากนิิคุ 

จากนั้น น าท่านลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ ซึ่งใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 10 – 15 นาที (รวมค่าบริการล่องเรือ) เพื่อชม

ความสวยงามทัศนียภาพสองฝั่งของทะเลสาบ  ซึ่งการล่องเรือเป็นกิจกรรมยอดนิยมในการมาเที่ยวที่

ทะเลสาบอาชิแห่งนี้และมีเรือให้บริการอย่างหลากหลาย แต่ที่เป็นที่นิยมที่สุดคือ Pirate ships หรือเรือโจรสลัด 

ซึ่งไฮไลท์ของการล่องเรือโจรสลัดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิที่ทับซ้อนกับภูเขาไฟฮาโกเน่ได้อย่าง

สวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

น าท่านชม หบุเขาโอวาคดุานิ(Owakudani) ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่  จังหวัดคานากาว่า เกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ

ฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 ปีที่แล้ว โดยที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่นั่นเอง จึงท าให้มีบ่อ

น้ าร้อนและก ามะถันหลงเหลืออยู่  เอกลักษณ์ส าคัญที่ทุกท่านจะได้สัมผัสเมื่อเดินทางมาถึงนั่นก็คือจะต้องมา

ลิ้มรสไข่ด าแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้ได้ ซึ่งไข่ด านี้มาจากน้ าพุร้อนธรรมชาติล้วนๆ โดยด้านนอกของเปลือก
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ไข่จะเป็นสีด าเนื่องจากถูกแร่ก ามะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ด า 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปี ตามความเชื่อ พิเศษ 

!!! ฟรไีขด่ าทา่นละ 1 ฟอง 

 

จากนั้น น าท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ โกเทมบะเอา้ทเ์ลต็ ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ตบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์ขนาดใหญ่

แห่งหนึ่งของญ่ีปุ่น มีร้านค้าให้เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพ

รีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลก

ทรอนิกส์ แบรนด์ที่เป็นที่นิยมก็จะมีทั้ง Abercrombie & Fitch ,Adidas, Alexander McQueen, Alexander 

Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia 

Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, Issey Miyake, Kate Spade New York, Lacoste, Levi’s, Marc 

Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และอื่นๆอีกมากมาย  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่พัก 
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ค่ า     บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทีพ่กั  FUJISAN GARDEN HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่น่ 

หลงัจากรบัประทานอาหารค่ าเรียบรอ้ยแล้ว อสิระใหท้า่นพกัผอ่นด้วยการแชอ่อนเซน็  เพือ่ผอ่นคลาย

กลา้มเนือ้ ความเหนือ่ยลา้ จากการเดนิทางมาตลอดทั้งวนั 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ภูเขาไฟฟจู ิ (Mt. Fuji) เป็นภเูขาที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มีระดับความสูง

เหนือจากระดับน้ าทะเลอยู่ที่ 3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 100,000 ปีที่แล้ว 

ภูเขาไฟฟูจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  น าท่าน

ขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมความสวยงามทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิพร้อมถ่ายภาพความ

ประทับใจและเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ในกรณีที่สภาพ

อากาศไม่เอื้ออ านวยหรือสถานีปิดให้บริการ) 

 

น าท่านสู ่ ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพ

แผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย และห้องเขาวงกตกระจก 

นอกจากนี้ยังมีโซนช้อปปิ้งสินค้างานฝีมือญ่ีปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 • ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว• สวนดอกไม้ฮานาโนะมยิาโกะ • หมู่บ้านน า้ใสโอชิโนะฮัคไค • ช้

อปป้ิงชินจูก ุ                                                                     (เช้า/กลางวนั/-) 

     

(เช้า/กลางวนั/-) 
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เครื่องส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย ที่เป็นสินค้าพื้นเมืองไม่สามารถหาซื้อได้จากเมืองอื่นรวบรวมไว้ที่นี่

เพียงที่เดียว 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม สวนดอกไมฮ้านาโนะมยิาโกะ ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์ที่ปลูกไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางมาเที่ยวชมสวน ในพื้นที่ประมาณ 300,000 ตารางเมตร โดยแต่ละช่วงจะมีดอกไม้เบ่งบานไปตามฤดู

และสภาพอากาศที่แตกต่างกัน  ภายในสวนยังมีไฮไลท์อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนั่นคือ น้ าตกเมียวจิน ขนาดสูง 10 

เมตร ยาว 80 เมตร อีกทั้งในสวนยังมีกังหันน้ า 3 เครื่องใหญ่ๆ รอคอยต้อนรับทุกท่านให้มาเย่ียมชมความ

สวยงาม ซึ่งแต่ละเดือนจะมีดอกไม้แต่ละชนิดสลับเปลี่ยนหมุนเวียนผลัดกันให้ชม 

 ปลายเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป 

 ปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้ , แคลิฟอเนียป๊อปปี้ 

 กลางเดือนสิงหาคม – สิ้นเดือนสิงหาคม : ดอกทานตะวัน 

 ปลายเดือนสิงหาคม – สิ้นเดือนกันยายน : ดอกบานชื่น , ดอกคอสมอส เป็นต้น 

 

น าท่านชม หมูบ่า้นน้ าใสโอชโินะฮัคไค  ตัง้อยู่ในจังหวัดยามานาชิ เป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขา

ไฟฟูจิ  ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่จ านวน 8 บ่อ ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติโดยเกิดจากหิมะที่ละลายจาก
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เนินภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ใกล้ ๆ ซึ่งกรองจากภูเขาผ่านชั้นลาวาที่มีรูพรุนมานานกว่า 80 ปี ส่งผลท าให้น้ านั้นใสกว่า

น้ าปกติจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้และเป็นที่เคารพของคนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อิสระให้ท่านเดิน

ชมหมู่บ้านตามอัธยาศัยพร้อมกับลิ้มลองอาหารท้องถิ่นของชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งมีวางขายตามหน้าบ้านและ

ทางเข้าหมู่บ้านอย่างไม่ขาดสาย 

 

จากนั้น อิสระชอ้ปปิง้ยา่นชนิจกู ุ ซึ่งต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, 

Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุยังมีห้างร้าน

ให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้าน

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์

ให้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างเต็มอิ่ม 
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เยน็        อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  WASHINGTON HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่น่  

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น ชมวดัอาซากสุะ หรอื วดัเซน็โซจิ ที่มีประตูและโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นบริเวณด้านหน้าทางเข้า

วัด  วัดอาซากุสะเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว  ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมือ่

ประมาณปี ค.ศ. 645 ตามต านานเล่าว่าเมื่อประมาณปี 628 สองพี่น้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปปั้นเจ้า

แม่กวนอิมได้ที่แม่น้ าสุมิดะ และแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แม่น้ าเท่าไหร่ก็ตาม รูปปั้นเจ้าแม่

กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 

และกลายมาเป็นวัดที่นิยมอันดับหนึ่งของเมืองโตเกียวในปัจจุบัน 

 

วนัทีส่ี่ วดัอาซากสุะ • ถนนนากามเิซ • ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี • พระราชวงัอมิพเีรียล • ฮาราจูก ุศาลเจ้าเมจ ิ• อิ

ออน มอลล์                                             (เช้า/-/-) 
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น าท่านชม ถนนนากามเิสะ (Nakamise)  ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร ประกอบไปด้วยร้านค้า

มากมาย 2 ฝั่งทางเดิน มีสินค้า ขนม อาหารและของที่ระลึกหลากหลายจ าหน่ายตลอดทางเดิน ไม่ว่าจะเป็นชุดยู

กาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิด เช่น ขนมมนัจุหรือขนมที่มีแป้งคล้ายกับโมจิ แล้วมีไส้ข้างใน ให้

เลือกกันหลากหลายแบบ โดยร้านค้าต่างๆมักจะให้ชิมก่อนที่จะซื้อได้   
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จากนั้น แวะพักถ่ายรูป ณ จุดถา่ยรปูโตเกยีว

สกายทร ี หรือเรียกว่าโตเกียวทาว

เวอร์แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคลื่น

ตั้งอยูท่ี่แขวงซูมิดะ กรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันเป็น

สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศ

ญ่ีปุ่น และ ได้กลายเป็นหอคอยที่สูง

ที่สุดในโลก ที่ความสูง 634 เมตร   

 

น าท่านชม  บริเวณภายนอกพระราชวังอมิพเีรียล (Imperial Palace) และบริเวณโดยรอบ ซึ่งพระราชวังแห่งนี้คือสถานที่

ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญ่ีปุ่น ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ประกอบด้วยพระต าหนักและอาคารต่างๆ

มากมาย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้ าและ

ก าแพงหินสูงตระหง่าน  นอกจากนี้พระราชวังอิมพีเรียลแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดงานพิธีส าคัญๆอีก

ด้วย อิสระให้ท่านเดินชมภายนอกและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพระราชวัง) 
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กลางวนั       อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

จากนั้น อิสระช้อปปิ้ง ณ ยา่นฮาราจกู ุ ซึ่งมีการก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆมาตั้งแต่สมัยยุคเอโดะ มาจนถึงปี ค.ศ. 1906 ซ่ึง

มีการสร้างสถานีรถไฟฮาราจูกุขึ้นเพื่อเป็นส่วนต่อขยายของรถไฟสาย Yamanote ตามมาด้วยการสร้างศาล

เจ้าเมจิในปี 1919 พื้นที่บริเวณนี้จึงมีการพัฒนาเรื่อยมา และกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักในการสัญจรของคน

ญ่ีปุ่น  ย่านฮาราจูกุเป็นย่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแฟชั่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรค์

แฟชั่นชนิดต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่น ซึ่งบางวันก็จะมีวัยรุ่น

แต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ต่างๆมาเดินเที่ยวหรือร้านต่างๆก็จะแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์เพื่อสร้างสีสันใน

ย่านนี้อย่างมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าและลิ้มรสอาหารตามอัธยาศัย 
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น าท่านชม ศาลเจา้เมจ ิ  เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระจักรพรรดินี ราชวงศ์เมจิที่ครองราชย์ ในสมัยปี 

1867-1912 หลังจากที่พระจักรพรรดิเมจิสิ้นพระชนม์  ผู้คนในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องอยากจะสร้างศาลเจ้า

เพื่อใช้สักการะพระจักรพรรดิ์เมจิ จึงเริ่มก่อสร้างในปี 1915 จนถึงปี 1920 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ป ี  จาก

สถานที่รกร้างที่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากทั่วประเทศญ่ีปุ่นไม่เพียงเท่านั้น  ยังได้รับ

จากคาบสมุทรเกาหลี ไต้หวัน  นับโดยรวมแล้ว อาสาสมคัรประมาณ 110,000 คน ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่า 

365 สายพันธุ์ ประมาณ 120,000 ต้น ด้วยความหวังที่ว่าในการปลูกป่าครั้งนี้อีก 100 ปี ข้างหน้า อยากจะ

ให้ผลรับที่ได้คือ พื้นที่นี้มีสเีขียวมากมายระบบนิเวศคับคั่งสวยงามกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายต่างหลง

รัก 
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จากนั้น เดินทางสู่ ออิอนมอลล ์ คือห้างที่รวมเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตและช้

อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่มากมายทั่วประเทศญ่ีปุ่น และ

เนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้า

เครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ 

ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการซื้อ

ของชิ้นใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการเคาน์เตอร์คืนภาษีที่ และมีบริการ

กล่องส าหรับแพ็คให้ฟรีด้วย  

เยน็        อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั MARROAD INTERNATIONAL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่น่ 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชยีเอก๊ซ์ เที่ยวบินที่ XJ601  

(คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง)  

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

************************************************* 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห้่า ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ • สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ                   (เช้า/-/-) 

        

 

 



 

 BT-NRT41_XJ  

               

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเที่ยว 

วันเดนิทางไป วันเดนิทางกลบั        จ านวน ผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว 

03 ส.ค. 65 07 ส.ค. 65       30+1 30,999 6,900 

05 ส.ค. 65 09 ส.ค. 65 30+1 29,999 6,900 

17 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65 30+1 30,999 6,900 

19 ส.ค. 65 23 ส.ค. 65 30+1 29,999 6,900 

24 ส.ค. 65 28 ส.ค. 65 30+1 30,999 6,900 

25 ส.ค. 65 29 ส.ค. 65 30+1 30,999 6,900 

26 ส.ค. 65 30 ส.ค. 65 30+1 30,999 6,900 

02 ก.ย. 65 06 ก.ย. 65 30+1 30,999 6,900 

09 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 30+1 30,999 6,900 

23 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65 30+1 30,999 6,900 

30 ก.ย. 65 04 ต.ค. 65 30+1 30,999 6,900 

ไมม่รีาคาเดก็ 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900 บาท  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม คา่ทปิไกด,์พนกังานขบัรถ รวมทั้งทรปิ 1,500 บาท/ทา่น 

** ราคาขายขา้งตน้รวมคา่บรกิารยื่นวซีา่ เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ กรณพีาสปอรต์ตา่งชาต ิกรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีอ่กี

ครัง้กอ่นท าการจอง  ในกรณทีีม่กีารยกเลกิการยืน่วซีา่ทางบรษิทัจะด าเนนิการคนืคา่วซีา่ใหท้า่นละ 800 บาท** 
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หมายเหต ุ:  การใหบ้รกิารของรถบสัน าเทีย่วในประเทศญีปุ่น่  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น่นัน้สามารถใหบ้รกิารได้วนั

ละไม่เกนิ 12 ชัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นตารางการทอ่งเทีย่วในรายการ

เดนิทาง โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเปน็ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ตามประกาศของรฐับาลญีปุ่น่ (อพัเดท 26 พ.ค.65)  ส าหรบัมาตรการเปดิรบันกัทอ่งเที่ยว ตั้งแต่วนัที ่10 มถินุายน 2565 ที่

เดนิทางในรปูแบบของคณะทวัร ์ โดยประเทศไทยถกูจดัอยูใ่นกลุม่สนี้ าเงนิ  

            กลุม่สนี้ าเงนิ (เสีย่งต่ า)  

- ไม่ตอ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิประเทศญีปุ่น่ 

- ไม่ตอ้งกกัตวั 

- ไม่ตอ้งแสดงผลการฉดีวัคซนี (VACCINE CERTIFICATE) 

- นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นตอ้งดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ดังตอ่ไปนี้ 

วิธปีฏบิัตกิอ่นออกเดนิทาง 

1. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เปน็ลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) 

2. ดาวนโ์หลดแอป My SOS ในโทรศพัทม์อืถอื ตดิตั้งและด าเนนิการตามขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้ 

- ลงทะเบยีน 

- ตอบแบบสอบถาม  จากนัน้บนัทกึ QR CODE 

- ลงทะเบยีนขัน้ตอนการกกัตัวทีส่นามบนิขาเขา้สว่นหนึ่งทางแอป MySOS ลว่งหนา้ (ฟาสต ์แทรก็) 

- แสดง QR CODE ทีส่นามบนิขาเขา้ 

- กรอกหนงัสอืใหค้ ามัน่สัญญาผา่นแอปพลเิคชัน่ 

ด าเนนิการทั้ง 4 ขัน้ตอนนีก้อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงกอ่นเทีย่วบนิลงจอด หากไมด่ าเนนิการตามขัน้ตอนทัง้หมดผา่น

แอปพลเิคชัน่ ทา่นจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบนิดว้ยลายมอืของทา่นเอง ซึง่ใชเ้วลาคอ่นขา้งนานพอสมควร 
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การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยส าหรบัคนไทย  เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถ้วน ตามขอ้ก าหนดของรฐับาลไทย

มากกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง (VACCINE CERTIFICATE หรอื International Vaccinated Certificate) 

ขอ้มลูเขา้ประเทศญีปุ่น่อพัเดท ณ วนัที ่31 พ.ค. 65 อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัรฐับาลญีปุ่น่ 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมกอ่นการเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน) 

2. วซ่ีาญี่ปุ่น 

เอกสารที่ต้องเตรียมส าหรับการย่ืนวซ่ีา 

2.1 พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า 6  เดือน / ในวนัย่ืนขอวซ่ีา พาสปอร์ตจะต้องมีหน้าว่างที่ไม่มีตรา

ประทับมากกว่า 2 หน้าขึน้ไป หากมีหนังสือเดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามาแสดงด้วย)  

2.2 รูปถ่าย 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาว จ านวน 2 รูป และถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 

2.3 ส าเนาบัตรประชาชน 

2.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและส าเนา 1 ชุด 

2.5 ใบเปลีย่นช่ือ - นามสกลุ (หากมี) 

2.6 ใบสมรส / ใบหย่าร้าง 

2.7 สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร ฉบับจริงและส าเนาทุกหน้า 1 ชุด 

2.8 สเตรทเม้นย้อนหลงั 6 เดือน 

2.9 หนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงนิเดือนและวนัลาไปเที่ยว (ภาษาองักฤษ)   

- กรณปีระกอบอาชีพธุรกจิส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั หรือทะเบียนการค้าจาก

กระทรวงพสณชิย์ 

-กรณนีักเรียน นักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นภาษาองักฤษ 

2.10 หนังสือมอบอ านาจ 

3. ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษทัด าเนินการให้) 

4. ใบรับรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

✔ ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป  

✔ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

✔ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✔ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✔ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✔ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✔ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 

✔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

✔ ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✔ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญ่ีปุ่นได้รับ

ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

✔ ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญ่ีปุ่นมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียก

ตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

× ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

× ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

× ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

 

การจองทัวร์ : 

● กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อน

เดินทาง 35 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง 

● ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

● ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

● ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น 

● ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น 

● ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 
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● กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

● ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

โรงแรมทีพ่กั 

● ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็น

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้อง

แยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะ

สะดวกกับท่านมากกว่า  

● การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double 

อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

● มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชือ่

และระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศตุรกี

เท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

 

 

 

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมด โดยไม่

มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
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เงือ่นไขอืน่ ๆ  

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ( 20 ท่านขึ้นไป ) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

● คณะผู้เดินทางจ านวน 20  ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง 

หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

● กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ

ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ

ถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

● กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

● กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

● เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุ

ไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

⮚ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

⮚ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

⮚ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่

ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 

⮚ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,

การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาต(ิซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

⮚ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

⮚ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

⮚ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

⮚ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
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⮚ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์

ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

⮚ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

⮚ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

⮚ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่

ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก 

ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

⮚ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

⮚ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอียดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ล้วจงึมดัจ า

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯที่ไดร้ะบใุน

รายการทวัรท์ั้งหมด** 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

⮚ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
⮚ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
⮚ หรือโทร 02-234-5936 
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