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คาวาโกเอะ เมอืงนกิโก ศาลเจา้โทโชก ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 27040 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 

เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์ ปราสาทล็อคฮารท์  

Karuizawa Prince Shopping Plaza  

สวนดอกไมอ้าชคิางะ  

เพลดิเพลนิ เดนิเลน่ ชอ้ปป้ิง ชนิจกู ุ

รายการทวัร ์

วนัแรก      กรงุเทพฯ – สนามบนิฮอ่งกง  

14.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์M สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค (Cathay Pacific)  โดยมเีจา้หนา้ที ่อ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดนิทางและสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่CX708 

21.30 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ - คาวาโกเอะ - เมอืงนกิโก - ศาลเจา้โทโชก ุ- Kinugawa  

           (-/L/D)    

01.20 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่CX524 
06.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

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

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกะเอะ (Kawagoe) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)  เป็น

เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตของจังหวัดไซตามะ เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามว่าเป็น “เมอืงลติเต ิล้เอะโดะ” 

อันเนื่องมาจากสภาพของการก่อสรา้งบา้นเรอืน และบรรยากาศโดยรอบ เมอืงนี้ยังคงไวซ้ ึง่ความ

เจรญิรุง่เรอืงสงูสดุในสมยัเอะโดะ (江戸時代 ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1603-1868)  

  น าท่านเทีย่วชม หมูบ่า้นโบราณสดี า เป็นหมูบ่า้นทีถู่กสรา้งขึน้ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน 
ยคุสมัยเอะโดะ การสรา้งอาคารบา้นเรอืนเป็นแบบทีเ่รยีกว่า “ครุะซคึรุ”ิ เป็นอาคารไมท้ีไ่ดรั้บการ
อนุรักษ์เป็นอยา่งด ีปัจจบุันไดม้กีารดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึมากมาย 
ทา่นสามารถซมึซบับรรยากาศความเป็นญีปุ่่ นแท ้น าท่านสู ่ยา่นคาชยิะโยะโคะโจะ ยา่นนี้เป็นทีรู่จ้ัก
กันดขีองนักท่องเทีย่วทอ้งถิน่ในนามของ “ถนนขนมหวานญีปุ่่ นโบราณ” ทีม่รีา้นขนมญีปุ่่ นแบบ
ดัง้เดมิใหเ้ลอืกซือ้กนัหลากหลายชนดิ อาท ิลกูกวาด คกุกี ้ขนมเคก้ ขนมแป้งทอด เป็นตน้ ใหท้า่นได ้
ชมิขนมหวานญีปุ่่ นดัง้เดมิ พรอ้มเลอืกซือ้อยา่งอสิระ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

  น าทา่นเดนิทาสู ่เมอืงนกิโก ตัง้อยูใ่นทวิเขาในจังหวัดโทจงิ ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 
  น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โทโชก ุ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกงุาวะทีโ่ดง่ดงัในอดตีและยงั

เป็นสสุานของ โทกงุาวะ อเิอยะส ุโชกนุผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญีปุ่่ น พรอ้มสกัการะเทพเจา้

คุม้ครองและปกป้องลกูหลานของตระกลูและบรรดาผูเ้ลือ่มใส ชมเจดยี ์5 ช ัน้ สถานทีร่วบรวมพระ

ธรรมค าสอน บทสวดมนต ์และสิง่ของมคีา่ แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวัตถลุ ้าคา่ทีม่มีากกวา่ 

5,000 ชิน้ แลว้ตืน่ตากบัซุม้ ประตโูยเมมง อนัเป็นสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคญัในแงป่ระวัตศิาสตร์

ศลิป์ของญีปุ่่ นและยงัเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสยีงของประทศญีปุ่่ น นอกจากนีย้งัมปีระตมิากรรมที่

เต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมาย เชน่ มงักร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มงักร 

หัวเราะ เป็นตัน ใหท้า่นไดเ้ลอืกมมุประทับใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศัย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
พกัที ่ โรงแรม Monogusa no Yado Hanasenkyo Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั  

หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

และคนญีปุ่่ นยงัเชือ่วา่จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีส่าม   เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์- Ashikaga Flower Park - Karuizawa Prince Shopping 

Plaza           (B/L/D)    

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์(Edo Wonderland) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี

สวนสนุกในธมีประวัตศิาสตรส์มัยเอโดะ ภายในดนิแดนแห่งนี้เต็มไปดว้ยนนิจา และเหล่าซามไูรเดนิ

กนัขวักไขวอ่ยูท่า่มกลางอาคารบา้นเรอืนแบบสมยักอ่น ขบวนแหห่ญงิคณกิาโออรัินอนัหรหูราสงา่งาม 

ผา่นถนนสายตา่งๆ ทีเ่ป่ียมดว้ยบรรยากาศเกา่แกร่าวกบัไดย้อ้นเวลากลับไปสูส่มยัเอโดะ นักทอ่งเทีย่ว

ยงัสามารถแตง่กายยอ้นยคุแบบสมยัเอโดะและสนุกสนานกบัการถา่ยรปูเลน่ไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมู่บา้นแบ่งออกเป็นหา้บรเิวณไคโดะ (ถนนสู่เอโดะ), ชคุุบะ (โรงเตี๊ ยมของเมอืง),โชคะไง (ย่าน

ตลาด), บุเคะ-ยะชกิ ิ(บรเิวณพักอาศัยของซามูไร) และนินจา โนะ ซาโตะ (หมู่บา้นนนิจา) ดว้ย

สถาปัตยกรรมทีต่รงกับยคุสมัย จงึท าใหส้ามารถเพลดิเพลนิกับภูมทิัศน์ของเมอืงอันเป็นเอกลักษณ์

อย่างแน่นอน หนึง่ในสิง่ทีด่ทีีสุ่ดของเอโดะ วันเดอรแ์ลนดค์อืการไดส้ัมผัสกับยุคเอโดะดว้ยตัวเอง 

การแตง่กายดว้ยชดุเสือ้ผา้ตามแบบฉบบัชาวเอโดะทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมอ้าชคิางะ Ashikaga Flower Park คือสวนดอกวสิทีเรีย 

(Wisteria) ทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นเต็มไปดว้ยดอกวสิทเีรยีมากมายกว่า 350 ตน้ ทัง้ตน้ทีม่ดีอกสขีาวสงู

กว่า 80 เมตร และตน้วสิทีเรียที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่ซ ึง่มอีายุกว่า 160 ปี ที่คอยสรา้งบรรยากาศอัน

งดงามราวความฝันใหก้ับสวนแห่งนี้ ตัง้แต่ช่วงปลายเดือนเมษายนไปเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน 



อโุมงคด์อกวสิทเีรยีของทีน่ี่จะประดับประดาไปดว้ยดอกวสิทเีรยีหลากสสีัน ทัง้สชีมพู มว่ง ขาว และ

เหลอืง นอกจากนี้ในตอนกลางคนืยังมกีารจัดไฟไลทอ์ัพ ใหบ้รรยากาศอันงดงามทีแ่ตกต่างไปจาก

เวลากลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                    น าท่านชอ้ปป้ิงที ่Karuizawa Prince Shopping Plaza เป็น Outlet Mall ขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยู่

หนา้สถานคีารอุซิาวา่ ภายในเรยีงรายไปดว้ยชอ้ปสนิคา้แบรนดด์ังมากมาย และคัดสรรสนิคา้แบรนดท์ี่
มรีะดับและมชีือ่เสยีงจากทั่วโลก มมีากกว่า 200 รา้น ในราคาทีถู่กกว่าชอ้ปปกต ิในฤดูหนาวทีน่ี่ยังมี
ลานสกใีหบ้รกิารแบบครบวงจร ตัง้แต่ทีพ่ักโรงแรมคารุอซิาวา ปริน้ซ ์โฮเต็ล รถชตัเตลิบัสไปลานสก ี
เช่าชุด และอุปกรณ์ในการเล่นสก ีหรือ สโนบอร์ด นอกจากนี้ยังมพีื้นที่กจิกรรมใหส้นุกกันไดเ้ช่น 
กอลฟ์ ขีม่า้ เทนนสิ โดยหา้งสรรพสนิคา้แห่งนี้ตัง้อยูท่่ามกลางธรรมชาตทิีโ่ดดเด่น และความงดงาม
ของภเูขาอะซามะ สามารถสมัผัสกบับรรยากาศอนัแสนประทับใจและมคีวามสขุไดจ้ากทีน่ี ่
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่  โรงแรม President Resort Hotel Karuizawa หรอืระดบัเดยีวกนั พรอ้มออนเซ็น 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  ปราสาทล็อคฮารท์ - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- นารติะ                              (B/L/D)    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแร 

 



วนัทีส่ ี ่  ปราสาทล็อคฮารท์ - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- นารติะ                              (B/L/D)    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทล็อคฮารท์ เคยตัง้อยูท่ีป่ระเทศสกอ็ตแลนด ์แตห่ลังจากถกูรือ้ถอนออกไป

แลว้ไดน้ ามาประกอบและตัง้ไวท้ีจ่ังหวัดกนุมะ เพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้มความงาม นอกจากนี้ยังมใีห ้

ทดลองสวมใสช่ดุแบบเจา้หญงิ และถา่ยภาพสวยๆ กบับรรยากาศสไตลย์โุรป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดัง ยา่นชนิจุกุ (Shinjuku)ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานา

ชนิด ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอเิลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย 

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

เนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์

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

COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, 

CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก นารติะ 

พกัที ่ โรงแรม International Garden Hotel Narita หรอืระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ -สนามบนิฮอ่งกง - สนามบนิสวุรรณภมู ิ                           (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย สายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่

CX501 



14.40 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

15.55 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่CX701 

18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ                                      

อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีร้วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัแลว้ 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุในรายการ    

 คา่อาหารตามรายการทีร่ะบใุนรายการ   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

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

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

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 คา่บรกิารน า้ด ืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วนั 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

5-9 พฤษภาคม 66 49,999.- 49,999.- 49,999.- 10,000.- 



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

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกี ช าระภายในวนัที ่5 เม.ย. 25665  

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากไม่ช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอื ภายในวันที ่5 เม.ย. 2566 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของ

ทา่นและไมค่นืเงนิ โดยหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล  

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

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

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

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

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



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

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

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

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

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสูจุ่ดหมายปลายทาง

ตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากัดในการใหบ้รกิารของสาย

การบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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