
 
 

 

*ราคาไม่รวมต๋ัวเครื่องบิน 



Package 
TOKYO FUJI GOLF 

5Day 4Night 
 

Day1    สนามบิน-ฮาโกเน-่โกเท็มบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ต 
 

 รับคณะท่านท่ี สนามบินนาริตะ หรือ สนามบินฮาเนดะ จะมีเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอย
ต้อนรับคณะและนำท่านเดินทางท่องเท่ียวต่อไป 

  
นำทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิโนโกะ เมืองฮาโกเน่ เป็นทะเลสาบที่สวยงาม 
เงียบสงบ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าและภูเขา เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟ
ฟูจิที่มีชื่อเสียงของ ญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลังจาก ที่มีการระเบิดของ
ภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีที ่แล้ว โดย เราจะล่องเรือจากท่าเรือ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone 
Machi Port) สู ่ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาที 
ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และเพลิดเพลิน
ไปกับบรรยากาศของ ทะเลสาบและทิวเขา  

 



 
จากนั้นพาทุกท่าน ไปช้อปปิ้งที่ Gotemba Premium Outlets ว่าเป็น Outlets ที่ใหญ่ที่สุด
ในญี่ปุ่นเพราะมีสินค้าให้เลือกซื้อเยอะมากมาย ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจาก ประเทศ
อื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมาก ๆ สำหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป็นไฮไลท์ของท่ีน่ีคือสามารถ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปปิ้งพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย 
ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์ อาหาร โดยร้านค้าต่าง ๆ ล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบ
รนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และ
สินค้าอิเลกทรอนิกส์ 
นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก : Hotel Mount Fuji หรือ Highland Resort Hotel & Spa 
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 
 

Day2    สนุกกับกิจกรรมตีกอล์ฟ Daifuji Golf Club 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 
 นำท่านไปยัง Daifuji Golf Club สนามกอล์ฟชื่อดังวิวภูเขาไฟฟูจิ บรรยากาศของสนามเป็น

ธรรมชาติ ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมตีกอล์ฟท้ังวัน 

 



 
 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Japanese Set ณ สนามกอล์ฟ 

 
นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก : Hotel Mount Fuji หรือ Highland Resort Hotel & Spa 
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 
 
 

 

Day3    สนุกกับกิจกรรมตีกอล์ฟ Fuji Golf Course-โตเกียว 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 
 นำท่านไปยัง Fuji Golf Course สนามกอล์ฟเพียงแห่งเดียวที่ออกแบบโดย Akashi ซึ่งมี

ชื่อเสียงในด้านความอัจฉริยะ หลุมถูกคั่นด้วยไม้สนแดง ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมตี
กอล์ฟ 

 
 
 

 
 
 



 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Japanese Set ณ สนามกอล์ฟ 

 
นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต 
(Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ 
(Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก  
 
นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก : Tokyo Prince Hotel 
อิสระรับประทานอาหารเย็น 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Day4    อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย Free Day 
   หรือ เลือกซื้อต๋ัว Disneyland หรือ Disneysea 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  

 ***อิสระท่องเท่ียวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน 

 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือ 

 ช้อปป้ิงในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบป้ิงชื่อดัง  

แนะนำสถานท่ีท่องเท่ียวในโตเกียว (*ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าต๋ัวรถไฟ) 

• ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์

วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ  

• โอโมเตะซันโด (Ometosando) ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ

แปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่

ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นท่ีหลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ  

• ชิบูย่า (Shibuya) ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่น

ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 

109” ตึกชื่อดังท่ีเป็นสัญลักษณ์ของย่านน้ัน 

• อุเอโนะ (Ueno) แหล่งช้อปปิ้งสุดมันส์ทั้ง ตึกม่วง Takeya ตึกขวัญใจคนไทยที่หากได้หลงเข้า

ไปอยู่ได้เป็นวันๆ หรือจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ที่มีสินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ 

เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่นและของนำเข้า ที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่า

ในห้างอีกด้วย 

 



 
 

ห้ามพลาด สวนสนุกระดับโลก  (**ราคาไม่รวมค่าเข้า เป็นวันอิสระลูกค้าสามารถสอบถาม
การซื้อต๋ัวกับทางบริษัทฯ หรือซื้อเองก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า) 

- โตเกียวดิสนีย์แลนด์  (Tokyo Disneyland) สวนสนุกท่ีมีนักท่องเท่ียวต่อปีเกือบ 20 ล้าน

คนต่อ ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างขึ้นโดยบริษัทผลิต

ภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่ง

แรกท่ีสร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม โดยตกแต่งตาม

ฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดท่ีสนุกสนาน  

 
 

- โตเกียวดิสนีย์ซี (Tokyo Disneysea) ได้แรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายและตำนานแห่ง

ท้องทะเล ท่ีผสมผสานท้ังความโรแมนติกและความต่ืนเต้นท้าทาย มีแนวคิดหลักๆ 

เก่ียวกับน้ำ เช่น เมืองเวนีส ลำธารน้ำ ทะเล เรือไททานิก ถ้ำใต้น้ำในปล่องภูเขาไฟ เงือกและ

เมืองบาดาล เป็นต้น ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีมหลักเช่นกัน 

 
 
 
 



 
นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก : Tokyo Prince Hotel 
อิสระรับประทานอาหารเย็น 

 
 
 

Day5    โตเกียว-สนามบิน 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนำคณะท่านส่ง สนามบินนาริตะ หรือ สนามบินฮาเนดะ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

อัตราค่าบริการ (ราคาเร่ิมต้น / ท่าน) 

เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 

ท่ีพัก 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 
Hotel Mount Fuji  140,000.- 95,000.- 82,000.- 

Highland Resort Hotel & Spa 145,000.- 100,000.- 87,000.- 

 

อัตราค่าบริการรวม :   
• โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

• แคดดี้ 1 ท่าน / ลูกค้า 2 ท่าน 

• Local Guide 1 ท่าน รอรับท่ีสนามบิน 

• รถตู้ Haiace หรือใกล้เคียง จำนวน 8-11 ท่ีน่ัง สำหรับลูกค้าไม่เกิน 6 ท่าน (ให้บริการตามรายการท่ี

ระบ)ุ 

• ราคารวมค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุเท่าน้ัน ไม่รวมสุขภาพ) : ไทยวิวัฒน์ 

 อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
× ราคาไม่รวมต๋ัวเครื่องบิน 

× ราคาไม่รวมค่าอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ 

× ราคาไม่รวมทิป แล้วแต่สินน้ำใจ แนะนำ 1,000.- / ท่าน 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซัก

รีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ำหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระ

ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 



 

 

 เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 
Ø มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจอง

ก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

Ø ส่วนท่ีเหลือ ชำระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง 

v หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ัง ให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

v หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มี

เงื่อนไข 

v เม่ือท่านชำระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดน้ีแล้ว 

v หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมา

ทาง E-Mail 

v ส่งรายชื่อสำรองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อ

พร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หาก

ไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ

ค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการ

จองต๋ัวเครื่องบินท้ังส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

 เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
1. กรณีกรุ๊ปเหมา เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และลูกค้า หรือองค์กรผู้ซื้อเท่าน้ัน 

2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วันก่อนวันเดินทาง คืนเงิน หลังจากหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน แต่ก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 50% จากราคา

ทัวร์ท้ังหมด 

4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100% ไม่คืนเงินทุกกรณี 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือ
ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 



 
 
 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 
ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่าน้ัน  
 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) และห้องคู ่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก

อาจจะไม่ติดกัน 

2. กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
 

 ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
Ø สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม 

จำนวน 2 ชิ้น (กระเป๋า) (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่า

ระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียก

เก็บเพิ่ม) 

Ø สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร 

(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

Ø กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่า

มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วน

ของค่าใช้จ่ายท่ีสัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

Ø ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุก

กรณ ี

 

 

 



 
 

หมายเหตุ.. (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือ

การควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่าน

เดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้า

แล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ใน

กรณีดังน้ี 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของ

ห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วย

เหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

• กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่
ถึง 25 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ ่งของผิดกฎหมาย ซึ ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
 



 
 
 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  
 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพัก
สำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 
7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ ้นแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน
เข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถ
อาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ 
และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้
ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการ
เดินทาง รวมจำนวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 8 
ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
 
 


