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รหัสโปรแกรม : 23929 (กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 
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20.30 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออก ชัน้ 4 ประต ู3 ROW F สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์ Thai Air 
Asia X (XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ  ประเทศญีปุ่น่ โดยเทีย่วบนิ XJ600 (ไมร่วมอาหารบนเครือ่ง) 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ       
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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 สวนฮิตาช ิซไีซด ์ปารค์  ตั้งอยู่ที่เมืองฮิตาชินากะ  จังหวัดอิบารากิ มีพื้นที่มากกว่า 215 เฮกตาร์ ภายในสวน

ประกอบไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล เส้นทางส ารวจป่า เส้นทางปั่นจักรยานและสวนสนุก ไฮไลท์ของสวน

นี้จะอยู่ที่เนินเขามิฮาราชิ ซึ่งจะมีทุ่งดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์น่าประทับใจของนักท่องเที่ยว ในช่วงกลางเดือน

เมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม จะเป็นดอกเนโมฟีลาประมาณ 5,300,000 ต้น ส่วนในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็น

พุ่มดอกโคเชีย ประมาณ 32,000 ต้น ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดในช่วงกลางเดือนตุลาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ (รวมคา่เขา้ชมสวน)  

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค • สะพานแขวนริวจิว • วัด

อาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ • จุดถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี • ช้อปป้ิงชินจูกุ                   (-/

กลางวนั/-) 
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ตารางแสดงข้อมูลดอกไม้ในสวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อ้างอิงจาก https://hitachikaihin.jp 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านชมสะพานแขวนริวจิว เป็นหนึ่งในสะพานแขวนเดินเท้าที่ใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่น  มีรูปร่างเป็นตัว V มีความ

ยาว 375 เมตรที่ทอดตัวข้ามทะเลสาบริวจิวอันสวยงามในอุทยานแห่งชาติโอคุคุจิแห่งจังหวัดอิบารากิ และมี

ความสูงจากพื้นดินประมาณ 100 เมตร บนสะพานสามารถมองเห็นเทือกเขายามิโชะและอาบุคุมะ อิสระให้ท่าน

เต็มอิ่มกับบรรยากาศและถ่ายภาพความประทับใจ (รวมคา่เขา้สะพาน)  

  

 

จากนั้น ชมวดัอาซากสุะ หรอื วดัเซน็โซจิ ที่มีประตูและโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นบริเวณด้านหน้าทางเข้า

วัด  วัดอาซากุสะเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว  ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมือ่

https://hitachikaihin.jp/
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ประมาณปี ค.ศ. 645 ตามต านานเล่าว่าเมื่อประมาณปี 628 สองพี่น้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปปั้นเจ้า

แม่กวนอิมได้ที่แม่น้ าสุมิดะ และแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แม่น้ าเท่าไหร่ก็ตาม รูปปั้นเจ้าแม่

กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 

และกลายมาเป็นวัดที่นิยมอันดับหนึ่งของเมืองโตเกียวในปัจจุบัน 

 

 

 

น าท่านชม ถนนนากามเิสะ (Nakamise)  ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร ประกอบไปด้วยร้านค้า

มากมาย 2 ฝั่งทางเดิน มีสินค้า ขนม อาหารและของที่ระลึกหลากหลายจ าหน่ายตลอดทางเดิน ไม่ว่าจะเป็นชุดยู
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กาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเคี้ยวหลากหลาย

ชนิด เช่น ขนมมันจุหรือขนมที่มีแป้งคล้าย

กับโมจิ แล้วมีไส้ข้างใน ให้เลือกกัน

หลากหลายแบบ โดยร้านค้าต่างๆมักจะให้

ชิมก่อนที่จะซื้อได้  อิสระให้ท่านตาม

อัธยาศัย 

จากนั้น แวะพักถ่ายรูป ณ จุดถา่ยรปูโตเกียว

สกายทร ี หรือเรียกว่าโตเกียวทาวเวอร์แห่ง

ใหม่ เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่แขวงซูมิดะ 

กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันเป็น

สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น และ ได้

กลายเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ความ

สูง 634 เมตร  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความ

ประทับใจตามอัธยาศัย 

จากนั้น อิสระชอ้ปปิง้ยา่นชนิจกูุ 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)  

 

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) 

วนัที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 • ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน า้ใสโอชิโนะฮัคไค • โกเทมบะ เอ้าท์เลท็                                                                                                      

(เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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น าท่านสู ่ ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพ

แผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย และห้องเขาวงกตกระจก 

นอกจากนี้ยังมีโซนช้อปปิ้งสินค้างานฝีมือญ่ีปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 

เครื่องส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย ที่เป็นสินค้าพื้นเมืองไม่สามารถหาซื้อได้จากเมืองอื่นรวบรวมไว้ที่นี่

เพียงที่เดียว 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม หมูบ่า้นน้ าใสโอชโินะฮัคไค  ตัง้อยู่ในจังหวัดยามานาชิ เป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขา

ไฟฟูจิ  ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่จ านวน 8 บ่อ ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติโดยเกิดจากหิมะที่ละลายจาก

เนินภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ใกล้ ๆ ซึ่งกรองจากภูเขาผ่านชั้นลาวาที่มีรูพรุนมานานกว่า 80 ปี ส่งผลท าให้น้ านั้นใสกว่า

น้ าปกติจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้และเป็นที่เคารพของคนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อิสระให้ท่านเดิน
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ชมหมู่บ้านตามอัธยาศัยพร้อมกับลิ้มลองอาหารท้องถิ่นของชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งมีวางขายตามหน้าบ้านและ

ทางเข้าหมู่บ้านอย่างไม่ขาดสาย 

  

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  พเิศษ!!! บฟุเฟต่ข์าปูยกัษ ์

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  พระใหญไ่ดบตุส ึ  ประดิษฐานอยู่ที่วัดโคโตกุอิน แห่งเมืองคามาคุระ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1252 นับอายุได้ราวๆ 

764 ปี พระใหญ่ไดบุตสึนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศญ่ีปุ่น มีความสูง 11.3 เมตร  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่พื้นที่กลางแจ้ง แต่ก่อนหน้านั้นถูกสร้างให้

ประดิษฐานอยู่ในตัวอาคารวัด จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1498 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ท าให้ตัวอาคารวัดถล่มลง

มา หลองเหลือแต่พระพุทธรปูที่ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ (รวมคา่เขา้ชม) 

 

วนัทีส่ี่ พระใหญ่ไดบุตสึ • โยโกฮาม่า • ไชน่าทาวน์ • ท่าเรือโอซันบาชิ  • โอไดบะ • นาริตะ                                       

                     (เช้า/-/-) 
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น าท่านสู ่ เมอืงโยโกฮามา่  ตั้งอยู่ใจกลางประเทศญ่ีปุ่น ตามแนวชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นหนึ่งใน 15 เมือง ที่

รัฐบาลญ่ีปุ่นก าหนดไว้ให้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยจ านวนประชากรของโยโกฮาม่า 3.7 ล้านคน ท าให้

เมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ   

  

เดินทางสู่ ย่านไชนา่ทาวน ์  ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ในสมัยก่อนที่คนจีนเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวญ่ีปุ่นในปี 1859 เกิดการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างมากมาย เช่น ก๋วยเตี๋ยวแบบจีน ที่ถูกปรับเปลี่ยนโดยคนญ่ีปุ่น จนมาเป็นราเมง ใน

ปัจจุบันที่ทุกท่านคุ้นเคย เป็นต้น  ทั้งย่านนี้จะเต็มไปด้วยสีแดงตามแบบฉบับย่านไชน่าทาวน์ทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่า

จะเป็นซุ้มประตูสีแดง ป้ายไป โคมไฟ ตึกแถว เป็นต้น อิสระให้ท่านเลือกทานอาหารตามอธัยาศัย 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

จากนั้น เดินทางสู่ ทา่เรอืโอซนับาชิ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1894 และได้รับการบูรณะซ่อมแซมเมื่อปี ค.ศ.2002 เป็น

ท่าเรือที่ยื่นออกไปบนอ่าวยาวถึง 400 เมตร บริการแก่เรือส าราญนานาชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งท่าเรือ

นี้มีความพิเศษมากกว่าท่าเรือที่อื่นด้วยการท าจากไม้ออกแบบเป็นลักษณะ “คลื่นทางเดิน” ไต่ระดับชั้บสลับกับ

พื้นหญ้า เป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ท าให้เป็นจุดท่องเที่ยวอีกนึงจุดที่น่าสนใจ 
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จากนั้น เดินทางสู่ โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงของโตเกียว มีสภาพเป็นเกาะอยู่ที่อ่าวโตเกียว ในสมันเอโดะ 

ค.ศ. 1603 – 1868 เกาะโอไดบะ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของข้าศึก ต่อมาอีก 100 

กว่าปี เกาะนี้ถูกถมเพิ่มเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตึก ส านักงานและท่าเรือ ค.ศ. 1990 มีโรงแรมและศูนย์การค้าเข้า

มาเปิดและเริ่มมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเริ่มทยอยเกิดขึ้น เช่น ตึก FUJI TV BUILDING , TELECOM CENTER เป็น

ต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ห้าง Diver City Tokyo Plaza เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์เนมทั้งใน

และต่างประเทศให้เลือกซื้อมากมาย รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆอีกด้วย บริเวณด้านหน้าแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับ

หุ่นยนต์กันดั้ม ซึ่งมีขนาดเท่าของจริงด้วยความสูงโดยประมาณ 19 เมตร ตั้งเด่นเป็นสง่าให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บ

ความประทับใจอีกด้วย 
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เยน็        อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั MARROAD INTERNATIOPNAL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเทา่มาตรฐานของประเทศญี่ปุน่ 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่
เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชยีเอก๊ซ์ เที่ยวบินที่ XJ601  

(ไมร่วมอาหารบนเครือ่ง)  

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

วนัที่ห้า ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                   (เช้า/-/-) 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเที่ยว 

วันเดนิทางไป วันเดนิทางกลบั        จ านวน ผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว 

30 ก.ย. 2565 04 ต.ค. 2565 30+1 29,999 6,900 

07 ต.ค.  2565 11 ต.ค. 2565         30+1 30,999 6,900 

14 ต.ค.  2565 18 ต.ค. 2565 30+1 31,999 6,900 

21 ต.ค. 2565 25 ต.ค. 2565 30+1 35,999 6,900 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว** 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม คา่ทปิไกด,์พนกังานขบัรถ รวมทั้งทรปิ 1,500 บาท/ทา่น 

** ราคาขายขา้งตน้รวมคา่บรกิารยื่นวซีา่ เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ กรณพีาสปอรต์ตา่งชาต ิกรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีอ่กี

ครัง้กอ่นท าการจอง  ในกรณทีีม่กีารยกเลกิการยืน่วซีา่ทางบรษิทัจะด าเนนิการคนืคา่วซีา่ใหท้า่นละ 1,575 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 ชั่วโมงกอ่นเทีย่วบนิลงจอด หากไมด่ าเนนิการตามขัน้ตอนทั้งหมดผา่น

แอปพลเิคชัน่ ทา่นจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบนิดว้ยลายมอืของทา่นเอง ซึง่ใชเ้วลาคอ่นขา้งนานพอสมควร 
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การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยส าหรบัคนไทย  เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรฐับาลไทย

มากกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง (VACCINE CERTIFICATE หรอื International Vaccinated Certificate 

ขอ้มลูเขา้ประเทศญีปุ่น่อพัเดท ณ วนัที ่10 ม.ิย. 65 อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัรฐับาลญีปุ่น่ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Airasia X  (XJ)  

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- 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) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ 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 ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

- ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็น

แบบฟอร์มที่ทางญ่ีปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและ

ใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตาม

จริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

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

 

การจองทัวร์ : 

● กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อน

การเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

● กรูณาส่งส าเนาพาสปอร์ต พร้อมข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมลล์ ของผู้เดินทาง เพื่อใช้ในการ

ลงทะเบียน ERFS และวีซ่าทันที หลังจากการช าระมัดจ า หนังสือเดินทางหรือพาสปอรต์ ต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 

6 เดือน ณ วันกลับ และมีหน้าว่างส าหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป 

● กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 100 % 

● กรณีไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่าและการจัดเตรียมเอกสาร 1,500 

บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริง 

กรณยีกเลิก : (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 
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กรณีเจ็บป่วย : 

● 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 

● มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบชุื่อ

และระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศญ่ีปุ่น

เท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

 

 

 

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมด โดยไม่

มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
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เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

● ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

● ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่รายการทัวร์ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

● ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทางและอื่นๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง

ให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

● อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

● มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

● คณะผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง , 

ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

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

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ

ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ

ถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 



 

 BT-NRT23_XJ_5D3N_SEP - OCT 2 

● กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรณุาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

● กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

● กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

● เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุ

ไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

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) 
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⮚ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

⮚ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

⮚ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

⮚ 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 

⮚ กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

⮚ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
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** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอียดทกุหน้าอยา่งถอ่งแทแ้ล้วจงึมดัจ า

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯที่ไดร้ะบใุนรายการ

ทัวรท์ัง้หมด** 

 

********************************************************* 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

⮚ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
⮚ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ชน่กนั -> http://m.me/unithaitrip 
⮚ หรอืโทร 02-234-5936 
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