
 

  

      รหสัโปรแกรม : 26593 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง     จ านวน ผู้ใหญ ่ เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี
ไม่มเีตียง พักเด่ียว 

14 – 18 เมษายน 2566      35+1 48,999 47,999 8,900 

18 – 22 เมษายน 2566      35+1 39,999 37,999 6,900 

19 – 23 เมษายน 2566      35+1 39,999 37,999 6,900 

25 – 29 เมษายน 2566      35+1 39,999 37,999 6,900 

09 – 13 พฤษภาคม 2566      35+1 35,999 33,999 6,900 

10 – 14 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

11 – 15 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2566      35+1 37,999 35,999 6,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

18 – 22 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2566      35+1 33,999 31,999 6,900 

24 – 28 พฤษภาคม 2566      35+1 34,999 32,999 6,900 

25 – 29 พฤษภาคม 2566      35+1 35,999 33,999 6,900 

26 – 30 พฤษภาคม 2566      35+1 35,999 33,999 6,900 

 

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

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 

ราคา JOINLAND หักค่าตั๋วเครื่องบินออกท่านละ 15,000 บาท 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

  



 

 

 

 

 

 

 

23.50 น.  พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ขาออก ชั้น 4 ประตู 3 ROW F สายการบินไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ์  
Thai Air Asia X (XJ) โดยมเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 

 

 

05.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนารติะ  ประเทศญีปุ่่น โดยเที่ยวบิน XJ602 (ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง) 

13.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เวลาท้องถ่ินท่ีญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชั่วโมง นารติะ เป็นนครในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นท่ีต้ังของท่าอากาศยานนานาชาติ

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ       

 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa     
                                                                                                                                                          (-/กลางวัน/เย็น)    

              

 

 



 

นาริตะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติท่ีให้บริการส าหรับพื้นท่ีของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ  

หลังจากผ่านข้ันตอนของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน แบบ SET BOX  

น าท่านสู่ เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa  จัดข้ึนท่ีเมืองซากุระ จังหวัดชิบะ ใกล้ๆกับสนามบิน

นาริตะ  จัดข้ึนระหว่างต้นเดือน - ปลายเดือนเมษายน ของทุกปี  โดยทุ่งดอกทิวลิปนี้จะมีดอกสีแดง 

สีเหลือง สลับกันไปและมีฉากหลังเป็นกังหันลม เนเธอร์แลนด์เป็นฉากหลัง  ท าให้มีวิวทิวทัศน์ท่ี

สบายตาเหมาะแก่การเท่ียวมชมและพักผ่อนเป็นอย่างดี  อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมตามอัธยาศัย  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีหมดเทศกาลดอกทิวลิป หรือ เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ท าให้ไม่สามารถเข้าชม

เทศกาลหรือดอกไม้ร่วงโรยก่อนก าหนดการ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม น าท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ชิ

ซุย พรเีมี่ยม เอ้าท์เล็ท  ภายในมีร้านค้าท่ีเป็นแบรนด์ท้ังจากญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ มีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 

ร้านค้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย 

ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

ที่พัก  FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

หลังจากรบัประทานอาหารค่าเรยีบรอ้ยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซน็  เพื่อผ่อน

คลายกล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทางมาตลอดทั้งวัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

  



 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น  น าชม หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค ต้ังอยู่ในจังหวัดยามานาชิ เป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่ในบริเวณ

ทะเลสาบท้ัง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ  ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้าศักด์ิสิทธ์ิท่ีจ านวน 8 บ่อ ผุดข้ึนมาตาม

ธรรมชาติโดยเกิดจากหิมะท่ีละลายจากเนินภูเขาไฟฟูจิท่ีอยู่ใกล้ ๆ ซึ่งกรองจากภูเขาผ่านชั้นลาวาท่ี

มีรูพรุนมานานกว่า 80 ปี ส่งผลท าให้น้านั้นใสกว่าน้าปกติจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้และเป็นท่ี

เคารพของคนท้องถ่ินต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัยพร้อมกับ

ล้ิมลองอาหารท้องถ่ินของชาวบ้านซึ่งมีวางขายตามหน้าบ้านและทางเข้าหมู่บ้านอย่างไม่ขาดสาย 

 

น าท่านสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย 

และห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนช้อปปิ้ งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบด้ังเดิม 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้ นดินเผา เคร่ืองส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย  

วันที่สาม หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว • เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ • ช้อปปิ้ งชินจูกุ

                                                                                                                                      (เช้า/กลางวัน/-) 

                                                                               

           

                                                                               

 

 



 

น าท่านชม เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ  หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ พิงค์มอส  เป็นดอกไม้พันธุ์เล็กท่ีมีขนาดประมาณ 1.5 

ซม. มีท้ังสีชมพู แดง ม่วง และขาว ชิบะซากุระ เป็นพันธ์ุท่ีมาจากอเมริกาเหนื่อเรียกว่า ทวีต มี

ลักษณะคล้ายกับดอกซากุระแต่บานและออกดอกบนพื้นดิน จึงเป็นท่ีมาของชื่อ SHIBA (พื้นดิน) + 

ZAKURA บริเวณจัดงานจะได้รูปทุ่งดอกพิงค์มอสมีภาพพื้นหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ให้ความสวยงาม

เป็นอย่างมาก  อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมตามอัธยาศัย   

 

 

 หมายเหตุ : กรณีท่ีหมดเทศกาลดอกพิงค์มอส หรือ เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ท าให้ไม่

สามารถเข้าชมเทศกาลหรือดอกไม้ร่วงโรยก่อนก าหนดการ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม น าท่านชมสวนโออิชิ เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดนิยม ท่ีต้ังอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิ

โกะฝ่ังเหนือ นับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเท่ียว เนื่องจากเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟู

จิริมทะเลสาบท่ีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ท้ังลูกและสวนแห่งนี้ ยังมีการปลูกดอกไม้ให้ชม

ตลอดท้ังปีอีกด้วย 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น อิสระช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ ซึ่งต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง 

Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝ่ังตะวันออกของสถานี

ชินจุกุยังมีห้างร้านให้นักท่องเท่ียวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์



 

สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku 

Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปปิ้ งกันอย่างเต็มอ่ิม 

 

เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของ

ประเทศญีปุ่่น  

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรอื อิสระดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันจอง และจ่ายเพิ่มท่านละ 

3,200 บาท เด็กอายุ 4-11 ปี ท่านละ 2,200 บาท ไม่รวมค่าบรกิารรถรบั-ส่ง **หากท่านต้องการ

ซื้อตั๋วดิสนีย์กรุณาแจ้งในวันจองพรอ้มจ่ายเงินค่าตั๋ว เนื่องจากปัจจุบันทางสวนสนุกมีการจ ากัด

วันที่สี ่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศยั หรอื เลือกอิสระดิสนยี์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท 
ไม่รวมค่ารถบรกิารรบั - ส่ง                                                                                     (เช้า/-/-) 

 

 



 

คนในการเข้าสวนสนุกและไม่มีบริการจ าหน่ายตั๋วหน้างาน  ต้องสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์เท่านั้น** 

  

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เปิดให้บริการในปี 1983 เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างข้ึนนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่ 

- World Bazaar ต้ังอยู่ประตูทางเข้าหลัก เป็นแหล่งช้อปปิ้ งเรียงรายไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร 

ซึ่งโซนนี้มีการออกแบบคล้ายยุคศตวรรษท่ี 20 ของอเมริกา 

- Tomorrow Land ออกแบบพื้นท่ีแบบนอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดท่ี

น่าสนใจได้แก่ Space mountain , Star Tours และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters 

- Toon town เป็นย่านชานเมืองท่ีอยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์  คุณจะได้เข้าไปส ารวจบ้านของ

มิกก้ีเม้าส์  ล่องเรือเป็ดโดนัลด๊ัก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะขนาด

เล็กเหมาะส าหรับเด็กเล็ก 

- Fantasy land สร้างเป็นสไตล์ภาพยนต์การ์ตูนดิสนีย์แลนด์แบบคลาสสิค เป็นท่ีต้ังของปราสาท

ของซินเดอเรลล่า  และยังมีตัวละครเทพนิยายอ่ืนๆเช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของ

วินนี่เดอะพูห์ เป็นต้น 

- Critter Country เป็นบ้านของกระต่าย Br’er, สุนัขจ้ิงจอก Br’er , หมี Br’er, และตัวละครอ่ืนๆจาก

ภาพยนตร์ดิสนีย์เร่ือง “Song of the South” และยังมีเคร่ืองเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น้าอเมริกา 

- Western Land สร้างเมืองจ าลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้าอเมริกา เป็นท่ีต้ัง

ของเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะ Big Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ต้ังอยู่กลางแม่น้า  

- Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่า ส ารวจบ้าน ต้นไม้ของครอบครัว

สวิส หรืออาจจะนั่งรถไฟสายแม่น้าตะวันตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน 

 

 

 

 



 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแนะน าในย่านโตเกียว 

- ศาลเจ้าเมจิ   เป็นศาลเจ้าท่ีสร้างข้ึนเพื่อสักการะบูชา

พระจักรพรรดินี ราชวงศ์เมจิท่ีครองราชย์ ในสมัยปี 

1867-1912 หลังจากท่ีพระจักรพรรดิเมจิสิ้นพระชนม์  

ผู้คนในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องอยากจะสร้างศาลเจ้า

เพื่อใช้สักการะพระจักรพรรด์ิเมจิ จึงเร่ิมก่อสร้างในปี 

1915 จนถึงปี 1920 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี   

- พระราชวังอิมพีเรยีล  ซึ่งพระราชวังแห่งนี้คือสถานท่ีประทับของสมเด็จ

พระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภายในพื้นท่ีกว้างใหญ่ประกอบด้วยพระต าหนักและ

อาคารต่างๆมากมาย ในอดีตเคยเป็นท่ีต้ังของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) 

บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้าและก าแพงหินสูงตระหง่าน  นอกจากนี้

พระราชวังอิมพีเรียลแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจัดงานพิธีส าคัญๆอีกด้วย  

- ย่านฮาราจูกุ  ซึ่งมีการก่อต้ังเป็นหมู่บ้านเล็กๆมาต้ังแต่สมัยยุคเอโดะ มาจนถึงปี ค.ศ. 1906 ซึ่งมี

การสร้างสถานีรถไฟฮาราจูกุข้ึนเพื่อเป็นส่วนต่อขยาย

ของรถไฟสาย Yamanote ตามมาด้วยการสร้างศาลเจ้าเมจิ

ในปี 1919 พื้นท่ีบริเวณนี้จึงมีการพัฒนาเร่ือยมา และ

กลายเป็นหนึ่งในพื้นท่ีหลักในการสัญจรของคนญี่ปุ่น  

ย่านฮาราจูกุเป็นย่านท่ีข้ึนชื่อในเร่ืองของแฟชั่นเป็นอย่าง

มากเพราะเป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรค์แฟชั่นชนิดต่างๆท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่น ซึ่งบางวันก็จะมีวัยรุ่นแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ต่างๆมา

เดินเท่ียวหรือร้านต่างๆก็จะแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์เพื่อสร้างสีสันในย่านนี้อย่างมากมาย 

- ห้าแยกชิบูย่า  ซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านธุรกิจส าคัญของ

กรุงโตเกียวท่ีเต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เสื้อผ้าแบ

รนด์เนมและแฟชั่นจากท่ัวทุกมุมโลก  ตลอดจนร้านอาหาร

ต่างๆมากมาย ย่านนี้เป็นย่านท่ีได้ชื่อว่ามีความพลุกพล่านมาก

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก  โดยบางาช่วงเวลาจะมีคนข้ามถนนจาก

ทิศทางต่างๆพร้อมกันสูงสุดกว่า 3,000 คน 

- ตลาดปลาสึกิจิ เป็นตลาดปลาท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเป็นท่ีรู้จักกันดีเนื่องจากมีการ

ซื้อขายสินค้าทะเลมากกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนภายนอกซึ่งเป็นร้านค้าปลีกและ

ร้านอาหารต้ังเรียงรายตลอดทางเป็นจ านวนมากและภายในจะ

เป็นตลาดประมูลปลาทูน่าท่ีมีชื่อเสียงและเจรจาธุรกิจ  ตลาด



 

แห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษต้ังแต่ช่วงเช้า เพราะมีท้ังนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเท่ียว

ต่างชาติวนเวียนมาเยียมเยียนอย่างไม่ขาดสาย นอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีผัก ผลไม้ ประจ า

ฤดูไว้คอยบริการทุกท่านอีกด้วย 

 

ตารางเปรียบเทียบราคาการเดินทางเข้าในเมืองโตเกียว 

เย็น        อิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของ
ประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  



 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า แบบ SET BOX  

เดินทางสู่ วัดนาริตะซันชินโชจิ ถูกต้ังข้ึนเม่ือ ค.ศ.940  เป็นวัดในพระพุทธศาสนาท่ีต้ังอยู่ในเมืองนาริตะ 

จังหวัดชิบะท่ีวัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ท่ีมีชื่อเรียกขานกันมาต้ังแต่สมัยโบราณว่า 

"นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานส าคัญท่ีเป็นศูนย์กลาง

ความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ   

 

บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัววัดทุกท่านจะได้พบกับถนนสายวัฒนธรรมช้อปปิ้ งถนนโอโมเตะซังโดะ มี

ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าจ าหน่ายสินค้า

ฝีมือด้ังเดิม ร้านอาหาร และร้านของท่ีระลึก ซึ่งคอยเปิดไว้บริการนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเย่ียมชมอีก

ด้วย 

วันที่ห้า วัดนารติะ • ถนนโอโมเตะซังโดะ • อิออน มอลล์ • ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • สนามบิน

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ     (เช้า/-/-) 

        

 

 



 

 

จากนั้น เดินทางสู่ อิออนมอลล์ คือห้างท่ีรวมเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้ งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่

มากมายท่ัวประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันต้ังแต่เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 

สินค้าซักกะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะส าหรับ

ผู้ท่ีต้องการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือของท่ีระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการเคาน์เตอร์

คืนภาษีท่ี และมีบริการกล่องส าหรับแพ็คให้ฟรีด้วย  

14.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ603  

(ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง)  

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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



 

 

หมายเหตุ :  การให้บรกิารของรถบัสน าเที่ยวในประเทศญีปุ่่น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่นนั้นสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิม่เวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉีดวัคซนี (ภาษาอังกฤษ , ภาษาญีปุ่่น) (วัคซนี 3 เข็มตามมาตรฐานญีปุ่่น ที่ 

WHO รองรบั Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinopharm , Sinovac)  

หมายเหตุ : กรณฉีีดวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น ต้องยื่นผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อน

เดินทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) กรณฉีีดวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น 

3. ลงทะเบยีนผ่านเว็บไซต์ VISIT JAPAN 

ด าเนินการทั้ง 3 ข้ันตอนนี้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ข้ันตอนทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึ่งใช้เวลาค่อนข้าง

นานพอสมควร 

อัตราค่าบรกิารรวม 

- ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai AirasiaX  (XJ)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 



 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

- ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น

ได้รับประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม 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 ท่ีมีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

และเป็นแบบฟอร์มท่ีทางญี่ปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องย่ืนผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่ อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการ

เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้อง

มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่าง 30 วัน พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระ

ทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

• กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน 100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

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

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 



 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

โรงแรมที่พัก 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• ส าหรับห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น และขนาดห้องเท่ากับห้องพัก

เด่ียว (Single) ซึ่งมีขนาดเล็ก ขอแนะน าให้ท่านเลือกจองห้องพักเป็น 2 เตียง (Twin) เพื่อความสะดวกแก่ท่าน 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมท่ีระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเท่ียวของประเทศญี่ปุ่นเทา่นั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

• ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน  ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเทา่นั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่อง

แท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไข

ต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 

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

  



 

 

  



 

 

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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