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20.30 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมูิ  ขาออก ชัน้ 4 ประต ู3 ROW F สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์ Thai Air Asia X 

(XJ) โดยมีเจา้หนา้ทีอ่ำนวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ  ประเทศญีปุ่น่ โดยเทีย่วบิน XJ600 (คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ       
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08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่น่ พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (เวลาท้องถิ่นที่ญ่ีปุ่น

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นครนารติะ เป็นนครในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริ

ตะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการสำหรับพื้นที่ของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ   หลังจากผ่านขั้นตอนของ

กรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ •  วดัอาซากสุะ • ถนนนาคามเิสะ • จดุถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี• หบุ

เขาโอวาคดุาน ิ• โกเทมบะเอา้ทเ์ลท็                                                           (-/กลางวนั/เยน็) 

ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนดบ์าซาร ์       (-/กลางวนั/เยน็)  
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จากนั้น ชมวัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ ที่มีประตูและโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัด  วัด

อาซากุสะเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว  ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 

645 ตามตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณปี 628 สองพี่น้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมได้ที่แม่น้ำสุมิดะ 

และแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แม่น้ำเท่าไหร่ก็ตาม รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ 

จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม และกลายมาเป็นวัดที่นิยมอันดั บหนึ่งของเมือง

โตเกียวในปัจจุบัน 

นำท่านชม ถนนนากามิเสะ (Nakamise)  ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร ประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย 2 

ฝั่งทางเดิน มีสินค้า ขนม อาหารและของที่ระลึกหลากหลายจำหน่ายตลอดทางเดิน ไม่ว่าจะเป็นชุดยูกาตะ , ร่มพับ, ขนม

ขบเคี้ยวหลากหลายชนิด เช่น ขนมมันจุหรือขนมที่มีแป้งคล้ายกับโมจิ แล้วมีไส้ข้างใน ให้เลือกกันหลากหลายแบบ โดย

ร้านค้าต่างๆมักจะให้ชิมก่อนที่จะซื้อได้   
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จากนั้น แวะพักถ่ายรูป ณ จุดถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี หรือเรียกว่าโตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่แขวงซูมิ

ดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และ ได้กลายเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 

ที่ความสูง 634 เมตร  อิสระให้ท่านถ่านรูปตามอัธยาศัย 
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กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชม หุบเขาโอวาคุดานิ(Owakudani) ตั้งอยู่ที ่เมืองฮาโกเน่  

จังหวัดคานากาว่า เกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ

ฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 ปีที่แล้ว โดยที่ปัจจุบันก็ยังคง

เป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่นั่นเอง จึงทำให้มีบ่อน้ำ

ร้อนและกำมะถันหลงเหลืออยู่  เอกลักษณ์สำคัญที่ทุก

ท่านจะได้สัมผัสเมื่อเดินทางมาถึงนั่นก็คือจะต้องมาลิ้มรสไข่ดำแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้ได้ ซึ่งไข่ดำนี้มาจากน้ำพุรอ้น

ธรรมชาติล้วนๆ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดำเนื่องจากถูกแร่กำมะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ฟอง จะมี

อายุยืนขึ้น 7 ปี ตามความเชื่อ พิเศษ !!! ฟรีไข่ดำท่านละ 1 ฟอง 
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จากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ตบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ของญี่ปุ่น มีร้านค้าให้เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จาก

ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ที่เป็นที่นิยมก็

จ ะ ม ี ท ั ้ ง  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  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
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ค่ำ      บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

ที่พัก  FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น 

หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น  เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความ

เหนื่อยล้า จากการเดินทางมาตลอดทั้งวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนชม ภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) เป็นภูเขำท่ีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่ำงดี มี

ระดับควำมสูงเหนือจำกระดับน้ำทะเลอยู่ท่ี 3,776 เมตร โดยเป็นผลจำกกำรปะทุของภูเขำไฟเม่ือ

ประมำณ 100,000 ปีท่ีแล้ว ภูเขำไฟฟูจิได้รับกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก  น ำท่ำนข้ึนสู่ชั้นท่ี 5 ของภูเขำไฟฟูจิ เพื่อชมควำมสวยงำม

ทัศนียภำพบริเวณโดยรอบภูเขำไฟฟูจิพร้อมถ่ำยภำพควำมประทับใจและเลือกซื้อสินค้ำของฝำกท่ี

ระลึกตำมอัธยำศัย (ขอสงวนสิทธ์ิไม่ข้ึนชมภูเขำไฟฟูจิ ในกรณีท่ีสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยหรือ

สถำนีปิดให้บริกำร) 

 

วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 • ศนูยจ์ำลองแผน่ดนิไหว • หมูบ่า้นนำ้ใสโอชโินะฮคัไค • อโุมงคเ์มเปิล้โมมจิิ ไคโร •  

ชอ้ปปิง้ชนิจกู ุ                                                                                      (เชา้/กลางวนั/-) 

     (เชา้/กลางวนั/-) 
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น ำท่ำนสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ภำยในมีห้องจัดแสดงข้อมูลกำรประทุของภูเขำไฟจำกทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภำพแผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุกำรณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ ำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย 

และห้องเขำวงกตกระจก นอกจำกนี้ยังมีโซนช้อปปิ้ งสินค้ำงำนฝีมือญี่ปุ่นต่ำงๆ เช่นมีดแบบด้ังเดิม 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้ นดินเผำ เคร่ืองส ำอำง และ ของฝำกอีกมำกมำย ท่ีเป็นสินค้ำพื้นเมืองไม่สำมำรถ

หำซื้อได้จำกเมืองอ่ืนรวบรวมไว้ท่ีนี่เพียงท่ีเดียว 

น ำท่ำนชม หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค  ต้ังอยู่ในจังหวัดยำมำนำชิ เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆเก่ำแก่ในบริเวณทะเลสำบ

ท้ัง 5 รอบภูเขำไฟฟูจิ  ภำยในหมู่บ้ำนมีบ่อน้ำศักด์ิสิทธ์ิท่ีจ ำนวน 8 บ่อ ผุดข้ึนมำตำมธรรมชำติโดย

เกิดจำกหิมะท่ีละลำยจำกเนินภูเขำไฟฟูจิท่ีอยู่ใกล้ ๆ ซึ่งกรองจำกภูเขำผ่ำนชั้นลำวำท่ีมีรูพรุนมำ

นำนกว่ำ 80 ปี ส่งผลท ำให้น้ำนั้นใสกว่ำน้ำปกติจนสำมำรถมองเห็นก้นบ่อได้และเป็นท่ีเคำรพของ

คนท้องถ่ินต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อิสระให้ท่ำนเดินชมหมู่บ้ำนตำมอัธยำศัยพร้อมกับล้ิมลอง

อำหำรท้องถ่ินของชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนซึ่งมีวำงขำยตำมหน้ำบ้ำนและทำงเข้ำหมู่บ้ำนอย่ำงไม่ขำด

สำย 
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กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น ำท่ำนสู่  โมมิจิ ไคโร (Momiji Kairo) หรือ อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล  จุดชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีสวยงำมบริเวณริม

ทะเลสำบคำวำกูชิโกะ  ต้ังอยู่บริเวณทะเลสำบคำวำกูชิโกะ เม่ือเข้ำสู่ฤดูใบไม้ร่วงต้นเมเปิ้ ลท่ีข้ึนอยู่

ท้ัง 2 ฝ่ังคลองของน้ำจะเปล่ียนเป็นสีส้มและสีแดง  ส่วนใบท่ีแห้งจะหล่นลงท่ีคลองน้ำ ท ำให้ท้ัง

ด้ำนบนต้นไม้และพื้นด้ำนล่ำงเต็มไปด้วยใบเมเปิ้ ล  อิสระให้ท่ำนเท่ียวชมพร้อมถ่ำยภำพควำม

ประทับใจตำมอัธยำศัย 

 

หมายเหตุ : กรณทีี่อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล โมมิจิ ไคโรไม่สามารถเดินทางเข้าชมได้ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรม
น ำท่ำนชม บริเวณภำยนอกพระราชวังอิมพเีรยีล (Imperial Palace) และบริเวณโดยรอบ ซึ่งพระรำชวังแห่งนี้คือ
สถำนท่ีประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภำยในพื้นท่ีกว้ำงใหญ่ประกอบด้วยพระต ำหนักและอำคำร
ต่ำงๆมำกมำย ในอดีตเคยเป็นท่ีต้ังของปรำสำทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณพระรำชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้ำและ
ก ำแพงหินสูงตระหง่ำน  นอกจำกนี้พระรำชวังอิมพีเรียลแห่งนี้ยังใช้เป็นสถำนท่ีส ำหรับจัดงำนพิธีส ำคัญๆอีกด้วย 
อิสระให้ท่ำนเดินชมภำยนอกและถ่ำยภำพตำมอัธยำศัย 
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จำกนั้น อิสระช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ ซึ่งต็มไปด้วยห้ำงสินค้ำแฟชั่นและห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่อย่ำง Isetan, 

Takashimaya และ Marui เรียงรำยกันอยู่มำกมำย บริเวณทำงออกฝ่ังตะวันออกของสถำนีชินจุกุ

ยังมีห้ำงร้ำนให้นักท่องเท่ียวหลำกหลำยกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้ งกันอย่ำงจุใจ ไม่ว่ำจะเป็นดิสเคำท์สโตร์

อย่ำง Don Quijote ร้ำนขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอย่ำง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku Subnade 

ซึ่งมีร้ำนสินค้ำหลำกหลำยแบรนด์ให้เลือกช้อปปิ้ งกันอย่ำงเต็มอ่ิม 

 

เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก  SHINJUKU GRANBELL HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น  

(โรงแรมท่ีระบุในรำยกำรทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน ำเสนอเบ้ืองต้นเท่ำนั้น ซึ่งอำจมีกำรเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมท่ีเข้ำพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ำกัน) 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ เมืองนิกโก้  ตั้งอยู่ในจังหวัดโทจิงิ เป็นเมืองท่ามกลางทิวเขาแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และยังเป็นเมืองที่มี

สถาปัตยกรรมงดงามประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับเมืองนี้   จากนั้นชม น ้ำตกเคง ่อน   ต ั ้ งอยู่

ภายในเมืองนิกโก้ จังหวัดโทจิงิ มีความสูง 100 เมตร เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จนติด 1 ใน 3 ที่สวยที่สุดใน

ญ่ีปุ่น สำหรับน้ำตกน้ีมีเส้นทางมาจากทะเลสาบชูเซนจ ิมีจุดชมวิวฟรี  แต่สำหรบัจุดชมวิวท่ีสวยงามโดดเด่นจะอยู่บริเวณ

ชั้นล่างของน้ำตกซึ่งจะต้องลงลิฟท์มาอีก 100 เมตร  โดยสามารถชมวิวทั้งสองอย่างได้พร้อมๆกันทั้งทะเลสาบและน้ำตก  

(ไม่รวมค่าบริการขึ้นลิฟท์ท่านละ 550 เยน) 

วนัทีส่ี ่ นกิโก ้• นำ้ตกเคงอ่น • ทะเลสาบชเูซน็จ ิ• ศาลเจา้โทโชก ุ• สะพานชนิเคยีว • ออิอน มอลล ์ นารติะ   

                                                                            (เชา้/กลางวนั/-) 
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นำท่านชม ทะเลสาบชูเซนจิ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองนิกโก้  ภายในจังหวัดโทจิงิ  โดยทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขา

ไฟนันไต  ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้ว  บริเวณชายฝั่งชูเซนจิโกะ  ในช่วงฤดูใบไม้

ร่วงจะสวยงามเป็นพิเศษด้วยทัศนียภาพของต้นไม้ ใบไม้บนภูเขาที่ผลัดกันเปลี่ยนสี  ในช่วงฤดูร้อนก็จะมีอากาศเย็นสบาย

ไม่เหมือนที่อื่นๆเนื่องจากเป็นพ้ืนที่สูง 1,269 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  อิสระให้ท่ายถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
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กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ  ซึ ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนิกโก้ สร้างขึ ้นเพื ่ออุทิศให้กับท่านโทกูงาวะ  อิเอยาสุ  บุคคลใน

ประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าที่มีอายุกว่า 260 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ มีเทพเจ้าประจำศาลคือท่านโทกู

งาวะ อิเอยาสุ  โชกุนคนแรกของรัฐบาลโชกุนโทกูงาวะ  ซึ่งได้ทุ่มเทในการพัฒนาประเทศ ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก  อาคาร

ต่างๆของศาลเจ้าในปัจจุบัน ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยโชกุนรุ่นที่ 3 อาคารในศาลเจ้ามีทั้งหมด 55 หลัง เช่น โยเมมง 

เป็นวิหารหลัก (สมบัติของชาติ) สิ่งก่อสร้างแต่ละแห่ง ได้ถูกปรับปรุงให้ดูสวยงาม หรูหราเป็นประกายเหมือนใหม่อย่างดี

ที่สุด  ในเดือนธันวาคม ปี 1999 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม สถานที่เยี่ยมชมที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทาง

มาถึงศาลเจ้าโทโชกุแห่งนี้ได้แก่  (รวมค่าเข้าชม) 
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- โกะจูโท  (เจดีย์ห้าชั้น)  เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก  เจดีย์นี้มีความสูง 35 เมตร มี

จุดเด่นอยู่ที่การใช้สีแดงเป็นหลักในการตกแต่งภายนอก  เดิมทีถูกสร้างขึ้นเม่ือปี 1650 ต่อมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้

ถูกเผาในปี 1815 หลังจากนั้นมีการบูรณะในปี 1818 และอยู่มาจวบจนปัจจุบัน  มีการใช้เทคนิคในการก่อสร้างของ

สมันเอโดะตอนปลายและยังมีคุณสมบัติที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระทบของแผ่นดินไหวหรือพายุได้

เป็นอย่างดี 
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- ชินคิวชะ : ซันซารุ  (คอกม้าศักดิ์สิทธิ์และลิง

สามตัว)  ชินคิวหมายถึงคอกม้าที ่ม้าเทพ

พำนักอยู่  ในตอนที่ท่านอิเอยาสุได้มาเป็น

เทพประจำศาลเจ้า  ม้าของท่านได้รับการยก

ย่องให้เป็นม้าเทพ  ตามช่องว่างของอาคารมี

การแกะสลักลิง 8 ตัว ที่วิจารณ์การใช้ชีวิต

ของมนุษย์  โดยรูปสลักนี้ถูกสลักตามความเชื่อในอดีตที่ว่าลิงจะช่วยปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของม้า  โดย

มีลิง 3 ตัวที่ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ด้วย 2 มือ “ลิงที่ไม่มอง , ลิงที่ไม่พูด , ลิงที่ไม่ฟัง” อันโด่งดังก็รวมอยู่ด้วย 
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- โยเมมง  เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของศาลเจ้าโทโชกุ มีความสูง  11  เมตร  ประดับประดาไปด้วยรูปสลักกว่า 508 รูป 

ถูกประดับไปด้วยทองคำเปลว มีการแกะสลักแม้กระทั่งในจุดเล็กๆ น้อยๆ ถึงกับได้ชื่อว่า ฮิกุระชิ โนะ มง แปลว่า ประตู

ตลอดวัน  

 

 

นำท่าน ผ่านชมสะพานชินเคียวหรือที่รู้จักกันในนามสะพานศักดิ์สิทธิ์  ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้  โดย

สะพานชินเคียวน้ันเรียกได้ว่าเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง  โครงสร้างสะพานปัจจุบันสร้างขึ้นในปี  1636  แต่เริ่มแรกที่สร้าง

ขึ้นไม่เป็นที่ชัดเจน  จนกระทั่งปี 1973  ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม  และมีการปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อปลายปี 1990 และต้นยุค 

2000 
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จากนั้น เด ินทางสู ่  อ ิออนมอลล์ ค ือห้างที ่รวมเอา

ซุปเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มี

สาขาอย ู ่มากมายท ั ่ วประ เทศญี ่ป ุ ่น และ

เนื ่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภท

อาหาร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อของชิ้น

ใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการเคาน์เตอร์คืนภาษีที่ และมีบริการกล่องสำหรับแพ็คให้

ฟรีด้วย  
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เย็น        อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก MARROAD INTERNATIOPNAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า       บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX  

09.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินท่ี XJ 601  

(ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)  

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

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

 

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ • สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                             (เชา้/-/-) 

        

 

 



BT-NRT24_XJ_OCT- DEC 2022 

  

               

 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วันเดนิทาง        จำนวน ผู้ใหญ ่ พกัเดีย่ว 

28 ต.ค. -  01 พ.ย. 2565         30+1 30,999 6,900 

04 – 08 พฤศจกิายน 2565 30+1 31,999 6,900 

11 – 15 พฤศจกิายน 2565 30+1 31,999 6,900 

18 – 22 พฤศจกิายน 2565 30+1 31,999 6,900 

25 – 29 พฤศจกิายน 2565 35+1 31,999 6,900 

02 – 06 ธนัวาคม 2565 35+1 35,999 6,900 

 

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

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว** 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม คา่ทิปไกด,์พนกังานขบัรถ รวมทัง้ทรปิ 1,500 บาท/ทา่น 

** ราคาขายข้างตน้รวมคา่บรกิารยื่นวซีา่ เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นั้น กรณพีาสปอรต์ตา่งชาต ิกรณุาสอบถามเจ้าหนา้ทีอ่กีครัง้กอ่นทำ

การจอง  ในกรณทีี่มกีารยกเลิกการยื่นวซี่าทางบรษิัทจะดำเนนิการคนืคา่วซีา่ให้ทา่นละ 1,575 บาท** 

 

หมายเหต ุ:  การใหบ้รกิารของรถบสันำเทีย่วในประเทศญี่ปุน่  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น่นัน้สามารถใหบ้รกิารได้วนัละไมเ่กนิ 12 

ชั่วโมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่นตารางการทอ่งเทีย่วในรายการเดนิทาง โดยมคัคเุทศก์

และคนขบัจะเปน็ผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม 
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ตามประกาศของรฐับาลญีปุ่น่ (อพัเดท 26 พ.ค.65)  สำหรบัมาตรการเปดิรับนกัทอ่งเทีย่ว ตัง้แตว่ันที ่10 มิถนุายน 2565 ทีเ่ดนิทางใน

รปูแบบของคณะทวัร ์ โดยประเทศไทยถกูจดัอยูใ่นกลุม่สนี้ำเงนิ  

            กลุม่สนีำ้เงนิ (เสีย่งตำ่)  

- ไมต่อ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบินประเทศญี่ปุน่ 

- ไมต่อ้งกกัตวั 

- ไมต่อ้งแสดงผลการฉดีวคัซนี (VACCINE CERTIFICATE) 

- นกัทอ่งเทีย่วทกุท่านตอ้งดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน่ดงัตอ่ไปนี้ 

วิธปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เปน็ลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

2. ดาวนโ์หลดแอป My SOS ในโทรศพัท์มอืถอื ตดิตัง้และดำเนนิการตามขั้นตอนดงัตอ่ไปนี้ 

- ลงทะเบยีน 

- ตอบแบบสอบถาม  จากนัน้บันทกึ QR CODE 

- ลงทะเบยีนขั้นตอนการกกัตวัทีส่นามบินขาเขา้ส่วนหนึง่ทางแอป MySOS ลว่งหน้า (ฟาสต ์แทรก็) 

- แสดง QR CODE ทีส่นามบนิขาเขา้ 

- กรอกหนงัสอืใหค้ำมั่นสญัญาผา่นแอปพลเิคชั่น 

ดำเนินการทัง้ 4 ขั้นตอนนีก้อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 6 ชั่วโมงกอ่นเทีย่วบินลงจอด หากไมด่ำเนนิการตามขัน้ตอนทัง้หมดผา่นแอปพลเิคชั่น 

ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร  

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยสำหรบัคนไทย  เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามข้อกำหนดของรฐับาลไทยมากกวา่ 14 วัน

ก่อนการเดินทาง (VACCINE CERTIFICATE หรือ International Vaccinated Certificate 
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ข้อมูลเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรัฐบาลญี่ปุ่น 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air asia X  (XJ)  

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

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

- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้ำด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้น

การยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรค

เพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

- ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจ 

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

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

ญี่ปุ่นกำหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการ

ยืนยัน เพื่อทำการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสาย

การบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด,์พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 
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เงือ่นไขการสำรองที่นัง่และการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง

ไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

• กรูณาส่งสำเนาพาสปอร์ต พร้อมข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมลล์ ของผู้เดินทาง เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ERFS 

และวีซ่าทันที หลังจากการชำระมัดจำ หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ และมี

หน้าว่างสำหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าข้ึนไป 

• กรณีทำการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 % 

• กรณีไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่าและการจัดเตรียมเอกสาร 1,500 บาทและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริง 

 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด 

ๆ ทั้งสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
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• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 

• สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 

ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม  หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก 

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1  Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่าน

มากกว่า  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่

ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับ

มาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถ

เปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

 

กรณจีองทวัร์วนัหยดุเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์,วนัหยดุยาวตอ่เนือ่ง และได้มกีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ทวัร์

ทัง้หมด โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้ 
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เงือ่นไขอืน่ ๆ  

• ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่รายการทัวร์ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายการให้แก่

ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง

และอื่นๆเพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ

ชำระเงินมัดจำ 

• อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า

ประกันสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

• บร ิษ ัทฯ ขอสงวนส ิทธ ิ ์ ในการเก ็บค ่าใช ้จ ่ ายท ั ้ งหมด กรณีท ่านยกเล ิกการเด ินทางและม ีผลทำให ้คณะเด ินทาง  

ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง , ยกเลิก

การเดินทาง หรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
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ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับใน เงื่อนไข

ดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศ

ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง

กะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการ

ทัวร์ทั้งหมด 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

➢ หนังสอืเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทาง

ต้องมอีายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่ง

ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว

เองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ สงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับ

ราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ ยวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตอ้งไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขดีเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็น

ทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมอืงของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ทา่นเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทำการตรวจสอบกอ่นการจองทัวร์วา่ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศ

ได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบชุัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอียดอายุครรภท์ี่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจำเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทาง

บรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด** 

 

********************************************************* 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

