
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 27223 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 13-17 เมษำยน 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค 

ศาลเจา้ฟจุซิงัเซนเงน คารอุซิาวะ กนิซา่ 

เมอืงคาวาโกะเอะ เมอืงลติเติล้เอะโดะ  

Karuizawa Prince Shopping Plaza  

ชมดอกชบิะซากรุะ Misato Moss Phlox Park  

Strawbery Picking ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

 

รายการทวัร ์

วนัแรก      กรงุเทพฯ – สนามบนิฮอ่งกง  

14.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์

M สายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิค (Cathay Pacific)  โดยมีเจา้หนา้ที่ อ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารเดนิทางและสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่CX708 

21.30 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ - ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 - ทะเลสาบคาวากจุโิกะ  - สวนโออชิ ิ(Oishi 

Park)  - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค (Oshino Hakkai)    (-/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 นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

(ในสภาพอากาศเอือ้อ านวยขึน้อยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตใหข้ึน้ไดถ้งึชัน้ไหน) ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือ

เกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน ้าทะเลและรูปทรงกรวยคว ่าที่ไดส้ัดส่วนจงึเป็นแรง

บันดาลใจใหก้ับการสรา้งสรรคผ์ลงานของศลิปินทัง้นักประพันธแ์ละกวผีูม้ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น เดมิที่

ชาวญีปุ่่ นเชื่อกนัว่าภูเขาไฟฟูจเิป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีส่ถติของเทพเจา้จงึเป็นแดน

ตอ้งหา้มส าหรบัสตรมีานานนบัรอ้ยๆปี และเกดิการระเบดิคร ัง้สุดทา้ยเมือ่กว่าสามรอ้ยปี

มาแลว้  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากจุโิกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) เป็นหนึง่ใน 5 

ทะเลสาบซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิถอืเป็นทะเลสาบทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุ

จากบรรดาทะเลสาบทัง้หมด ตัง้อยูท่ีจั่งหวัดยามานาช ิประเทศญีปุ่่ น  

 น าชมสวนดอกไมท้ีส่วนโออชิ ิ(Oishi Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี รมิทะเลสาบคาวา

กจุโิกะ เป็นหนึง่ในจุดชมววิยอดฮติของภเูขาไฟฟจู ิเราสามารถเพลดิเพลนิกับถนนดอกไมย้าวถงึ 350 

เมตร ตัง้แต่ปลายเดอืนเมษายนถงึตน้เดอืนพฤษภาคม พรมสชีมพูของตน้ฟลอกสมอสจะแผ่กระจาย

ไปทั่ว ในเวลาเดยีวกัน ดอกไมข้องทุ่งมัสตารด์เบ่งบาน และเราสามารถถ่ายภาพดอกไมห้ลากสสีัน

โดยมภีเูขาไฟฟจูเิป็นพืน้หลัง เดนิไปตามถนนดอกไมเ้พือ่ชมภเูขาไฟฟจูอิันงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี  น า

ทา่นเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชิ

โนะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุม่น ้าผดุโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่่างเทา้เขา้ไปใน

บรเิวณโดยรอบ ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม 

โดยภายในหมู่บา้นจะมบี่อน ้าใสแจ๋วมปีลาคารฟ์หลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยดนู่าสบายในบ่อน ้า ซึง่แต่

ละบ่อนั้นเย็นจัดเพราะมีอุณหภูมใินน ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้าผุดจาก

ธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญหมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้

เยีย่ม ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม  

พกัที ่  โรงแรม Hotel Yukari No Mori Yamanakako หรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

และคนญีปุ่่ นยังเชือ่วา่จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

 

วนัทีส่าม   ศาลเจา้ฟุจซิงัเซนเงน - คารุยซาว่า - ฟารม์สตรอเบอรร์ ี่ - คารุอซิาวะ กนิซ่า - 

Karuizawa Prince Shopping Plaza เป็น Outlet Mall    (B/L/D)    

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟุจซิงัเซนเงน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที) หรือชือ่เต็มว่า ฟุจิ

ซังฮงกู เซนเงนไทฉะ (Fujisan Hongū Sengen Taisha) เป็นศาลเจา้ชนิโต ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตก

เฉียงใตข้องฐานภูเขาไฟฟจู ิในเมอืงฟจูโินะมยิะ (Fujinomiya) จังหวัดชซิโุอกะ (Shizuoka) และยัง

นับว่าเป็นศาลเจา้หลักของ ศาลเจา้อาซามะ (Asama) หรือ เซนเงน (Sengen) ที่มีอยู่กว่า 1,300 

แห่งทั่วญีปุ่่ น ศาลเจา้นัน้มพีืน้ทีก่วา้งขวางภาย นับตัง้แตใ่นตัวเมอืงฟจูโินะมยิะ จนถงึยอดภูเขาไฟฟจูิ

ทัง้หมด ตัง้แต่ขัน้ที่ 8 ขึน้ไป ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบรเิวณศาลเจา้น้ีทัง้หมด ที่น่ียังถูกยกใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี 2013 โดยนับเป็นสว่นหนึง่ของแหลง่วัฒนธรรมภเูขาฟจู ิ(Fujisan Cultural Site) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคารุยซาวา่ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สตรอเบอรร์ีค่ารอุซิาวะ (Karuizawa Garden Farm) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชั่วโมง) เน่ืองจากเมอืงคารุอซิาวะ มสีภาพอากาศเย็นสบายแบบทีร่าบสูง จงึสามารถ

เพลดิเพลนิไปกับการเก็บสตรอเบอรร์ไีดต้ลอดทัง้ปี สตรอเบอรร์ทีีป่ลกูบนทีร่าบสงู 1,000 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล จะเจรญิเตบิโตโดยมรีสหวานและอร่อย เพราะมคีวามแตกต่างของอุณหภูมริอ้นหนาว 

นักท่องเทีย่วสามารถรับประทานสตรอเบอรร์สีสีันสดใสและมกีลิน่หอมสดใหม่จากตน้น้ีจ านวนกีล่กูก็

ได ้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม คารุอซิาวะ กนิซ่า(Karuizawa Ginza) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 16 

นาท)ี แหล่งชอ้ปป้ิงแหง่น้ีมบีรรยากาศกนิซา่(Ginza)ในโตเกยีว แต่เป็นแบบชนบทบรรยากาศโรแมน

ตกิ เหมาะส าหรับมาเดนิเล่น ซือ้ของทีร่ะลกึและขนมทอ้งถิน่ ผลติภัณฑม์ชีือ่ของทีน่ี่คอื แยมรสชาติ

ต่างๆ สดุทางเดนิชอ้ปป้ิงเป็นทีต่ัง้ของโบสถอ์นุสรณ์ของชอว(์Shaw Memorial Church) สรา้งขึน้ใน

ปี 1895 โดยมชิชนันาร ีนามวา่ A.C. Shaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชอ้ปป้ิงที่ Karuizawa Prince Shopping Plaza เป็น Outlet Mall (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 10 นาท)ี ขนาดใหญซ่ึง่ตัง้อยูห่นา้สถานีคารุอซิาวา่ ภายในเรยีงรายไปดว้ยชอ้ปสนิคา้แบรนด์

ดังมากมาย และคัดสรรสนิคา้แบรนดท์ีม่รีะดับและมชีือ่เสยีงจากทั่วโลก มมีากกวา่ 200 รา้น ในราคาที่

ถกูกวา่ชอ้ปปกต ิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม  

พกัที ่  โรงแรม President Resort Hotel Karuizawa หรอืระดบัเดยีวกนั หรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

และคนญีปุ่่ นยังเชือ่วา่จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

วนัทีส่ ี ่  เมอืงคาวากะเอะ  - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- โตเกยีว      (B/L/D)    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกะเอะ (Kawagoe) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 

เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในเขตของจังหวัดไซตามะ เมืองที่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น  “เมอืงลติเติล้

เอะโดะ” อันเน่ืองมาจากสภาพของการกอ่สรา้งบา้นเรอืน และบรรยากาศโดยรอบ เมอืงน้ียังคงไวซ้ึง่

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

  น าท่านเทีย่วชม หมู่บา้นโบราณสดี า เป็นหมู่บา้นทีถู่กสรา้งขึน้ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน 

ยุคสมัยเอะโดะ การสรา้งอาคารบา้นเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซคึุร”ิ เป็นอาคารไมท้ีไ่ดรั้บการ

อนุรักษ์เป็นอย่างด ีปัจจุบันไดม้กีารดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึมากมาย 

ท่านสามารถซมึซบับรรยากาศความเป็นญีปุ่่ นแท ้น าท่านสู ่ยา่นคาชยิะโยะโคะโจะ ย่านน้ีเป็นทีรู่จ้ัก

กันดขีองนักท่องเทีย่วทอ้งถิน่ในนามของ “ถนนขนมหวานญีปุ่่ นโบราณ” ทีม่รีา้นขนมญี่ปุ่ นแบบ

ดัง้เดมิใหเ้ลอืกซือ้กนัหลากหลายชนดิ อาท ิลกูกวาด คกุกี ้ขนมเคก้ ขนมแป้งทอด เป็นตน้ ใหท้า่นได ้

ชมิขนมหวานญีปุ่่ นดัง้เดมิ พรอ้มเลอืกซือ้อยา่งอสิระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชม.) 



น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดัง ยา่นชนิจกุ ุ(Shinjuku)ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานา

ชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย 

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

เนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์

ดังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ 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 

น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก นารติะ  

พกัที ่ โรงแรม MYSTAYS Shin Urayasu Conference หรอืระดบัเดยีวกนั   

 

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

06.00. น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ (ระยะทาง 57 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

09.15 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX509 

13.15 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

14.25 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่CX751 

16.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ                                      
 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีร้วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัแลว้ 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

วนัเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่ 
พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
4 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

13-17 เมษายน 66 69,900.- 66,900.- 12,000.- 



** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุในรายการ    

✓ คา่อาหารตามรายการทีร่ะบใุนรายการ   

✓ ค่าประกันอบุัตเิหตุระหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 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 าประกันการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน้ี์ ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตานี ยะลา นราธวิาส 

✓ คา่บรกิารน า้ดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วนั 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนือจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

→เงือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

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

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 1 วัน หลังการยนืยันการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกี ช าระภายในวนัที ่13 ม.ีค. 2566  

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

• หากไมช่ าระคา่มัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากไม่ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายในวันที ่13 ม.ีค. 2566 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของ

ทา่นและไมค่นืเงนิ โดยหักเป็นคา่  

- คา่มัดจ าบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มัดจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซึง่เป็นคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 



• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล  

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

→เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

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

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

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไม่ใชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร่้วมเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลูซฟี เจอรน่ี์ย ์จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพ่ัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจุ่ดหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากัด



ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ที่พัก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 

 

 

 
 



 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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