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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-โตเกียว(สนามบินนาริตะ) 
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอร ์สายการบินไทยแอรเ์อเชยีเอกซ ์(XJ) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวก 

10.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย
เอกซ ์(XJ) เท่ียวบินท่ี XJ606 (10.45-19.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง 
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน แต่มีจ าหน่าย ลูกคา้ทุกท่านสามารถสั่งซือ้อาหาร-
เครือ่งดืม่ บนเครือ่งไดต้ามอธัยาศยั)  
***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชั่วโมง) เมืองหลวงโตเกียว (Tokyo) ท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศญ่ีปุ่ น และมีระบบการ
คมนาคมท่ีดีท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก มีสีสนัความเจริญ นวตักรรมความล า้สมยัท่ีโดนเดน่ 

 หลงัจากนัน้น  าทกุท่านเขา้สูท่ี่พกั 
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พักที ่Comfort Hotel Narita หรือเทยีบเท่า 

 2 วัดอาซากุสะ-พิธีชงชาญ่ีปุ่น-สวนโออิชิ ปารค์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านไหวข้อพรส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสญัลกัษณเ์ป็นโคมสีแดงใหญ่ ท่ี
เขียนเป็นตวัอกัษรคนัจิว่า Kaminari-Mon แปลว่า ประตูสายฟ้า วดันีเ้ป็นวดัพทุธท่ีนบัถือ เจ้าแม่
กวนอมิ หรือ พระโพธิสัตวคั์นนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโตเกียวเลย  

ทีเดียว มีประวตัิความเป็นมาวา่ เมื่อปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พ่ีนอ้งชาวประมง พบองคเ์จา้แมก่วนอิม 
ขนาดเลก็ท่ี แม่น ้าซูมิดะ (Sumida) และไดน้  ากลบัเขา้หมู่บา้น และหวัหนา้หมูบ่า้นจึงประดิษฐาน
องคเ์จา้แมก่วนอิมไวท่ี้บา้นเพ่ือเก็บรกัษา  และเปิดใหช้าวบา้นมากราบไหว ้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (Menu Ramen) 
จากนั้นน าท่านสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น นั้นคือ การเรียนพิธีชงชาหรือที่เรียกว่าซะโด 
(Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็น
พิธีกรรมท่ีทรงคณุคา่ หยั่งรากลกึลงในศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนัพิธีชงชาเป็นพิธีท่ีเรียบง่ายแตแ่ฝงไปดว้ยปรชัญาในการด  าเนินชีวิต หวัใจส  าคญัของพิธีชง 
ชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือดื่มชาเท่านั้น แต่อยู่ท่ีสนุทรียภาพในการลิม้รสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และ 
จิตใจลองมาท าความรูจ้กักบัพิธีชงชาใหม้ากขึน้รบัรองไดเ้ลยว่าหากท่านไดม้ีโอกาสไดเ้ขา้รว่มพิธีชง
ชา ก็จะตอ้งหลงใหลกบัวฒันธรรมอนัเรียบง่าย แตเ่ตม็ไปดว้ยเสน่หอ์นัน่าดงึดดูใจผูค้นทั่วโลกอย่าง
แน่นอน จากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้เป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 
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น าท่านชม สวนโออชิิ ปารค์ (Oishi Park) เป็นจดุชมวิวภเูขาไฟฟจิู (Mt.Fuji)ท่ีสวยงามมาก ตัง้อยู่
ริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิโกะฝ่ังเหนือ (Lake Kawaguchiko) ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวชาว
ญ่ีปุ่ นซึ่งมาพกัผอ่นตากอากาศ ชมวิว ดื่มด  ่ากบัความงามของทิวทศัน ์ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสสวนแห่ง

นีจ้ะเป็นจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจิูไดเ้กือบทัง้ลกูซึ่งสวยงามมาก 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม  

พักที ่Hotel Yukari no mori หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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     3 ฟูจิเท็น-หมู่บ้านน า้ใส-โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าทเ์ลท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พาทุกท่านไปสนกุสนานกบักิจกรรมท่ี ฟูจิเทน็ สกีรีสอรท์ (fujiten ski resort) เป็นลานสกีขนาด
ใหญ่ตัง้อยู่บริเวณภเูขาไฟฟูจิ ท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวัภเูขาและวิวโดยรอบของภเูขา
ไฟฟจิู และสมัผสักบัความหนาวเย็น  มีส่ิงอ  านวยความสะดวกและกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่น
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สกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม สามารถสนุกกับลาน
หิมะขาวโพลน ท่ีตกในช่วงปีใหม ่ไดส้มัผสัความ ตื่นเตน้กับการล่ืนไถลดว้ย สกี เลือกสนกุกับสโนว์
บอรด์ หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะและดื่มด  ่ากับทัศนียภาพท่ีถูกปกคลมุดว้ยหิมะท่ีดแูลว้
สะอาดตาอย่างย่ิง และในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกบัวิว ภเูขาไฟฟจิู (Mount Fuji) สญัลกัษณ์

หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้
อย่างลงตวั และยงัถือวา่เป็นจุดมุง่หมายของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล 
(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าอปุกรณ์และชุดส าหรบัเล่นกิจกรรมต่างๆ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หมูย่างบนหนิภูเขาไฟ) 
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เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) หรือหมู่บ้านน ้าใส ซึ่งเป็นหมู่บา้น
เลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบคาวากจิุโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ จดุเดน่คือน า้ในล  าธาร และ

สระของหมูบ่า้นใสมาก และสะอาดอีกดว้ย และยงัเป็นท่ีกลา่วขานวา่ บ่อน า้ในหมูบ่า้นนีเ้ป็นแหลง่ 
น า้สะอาดอนัศกัดิสิ์ทธ์ิจากภเูขาไฟฟูจิอีกดว้ย เน่ืองจากน า้ในหมู่บา้นเกิดจากการละลายของหิมะ
บนภเูขาไฟฟูจิในช่วงฤดรูอ้น และไหลผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุน รวมกับแร่ธาตตุ่างๆ ในหมู่บา้นยังมี
สินคา้วางจ าหน่าย โดยเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีคนในหมูบ่า้นผลิตขึน้มาเอง 
เดินทางสู ่โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าทเ์ลท (Gotemba Outlet) ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจใุจกบัสินคา้

แบรนดเ์นมท่ีแหลง่รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่ นโกอินเตอรม์ากมาย        
เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็  
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พักที ่Comfort Hotel Narita หรือเทยีบเท่า 

 

 4 ***อิสระท่องเท่ียวเต็มวัน*** 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

***อสิระท่องเทีย่วเต็มวัน*** ไมม่ีรถบสัใหบ้ริการ แตม่ีไกดแ์นะน าการเดินทางใหท้่าน 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูการเดินทางจากไกด ์เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงใน
ย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงช่ือดงั 
พักที ่Comfort Hotel Narita หรือเทยีบเท่า 
 

 5 ***อิสระท่องเท่ียวเต็มวัน*** 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

***อสิระท่องเทีย่วเต็มวัน*** ไมม่ีรถบสัใหบ้ริการ แตม่ีไกดแ์นะน าการเดินทางใหท้่าน 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูการเดินทางจากไกด ์เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงใน 
ย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงช่ือดงั 
พักที ่Comfort Hotel Narita หรือเทยีบเท่า 

17.05 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าทกุท่านเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ  
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20.15 น. จากนัน้น  าท่านออกเดินทางจากเมืองโตเกียว(สนามบินนาริตะ) กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

ไทยแอรเ์อเชยีเอกซ ์(XJ) เท่ียวบินท่ี XJ607 (20.15-01.35) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
7.20 ชั่วโมง ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 6 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
01.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
                                                             
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
องัคาร-อาทิตย ์ 10-15 มกราคม 2566 29,999 29,999 15,000 

ศกุร-์พธุ 13-18 มกราคม 2566 29,999 29,999 15,000 

พธุ-จนัทร ์ 18-23 มกราคม 2566 29,999 29,999 15,000 

ศกุร-์พธุ 20-25 มกราคม 2566 29,999 29,999 15,000 
อาทิตย-์ศกุร ์ 22-27 มกราคม 2566 29,999 29,999 15,000 
พธุ-จนัทร ์ 25-30 มกราคม 2566 29,999 29,999 15,000 

พฤหสับด-ีองัคาร 26-31 มกราคม 2566 29,999 29,999 15,000 
ศกุร-์พธุ 27 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ ์2566 29,999 29,999 15,000 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือ่นไขแนบท้ายโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขได  ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค  านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เน่ืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต  ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
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**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่10 ท่านขึน้ไป รบัไมเ่กิน 30 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส  าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส  าหรบัชาวตา่งชาติ ท่ีไมไ่ดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน  า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. คา่ทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 3,000 บาท / ท่าน  
8. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้  
2. สว่นท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนักขตัฤกษ์ ช  าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส  ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น
จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไมม่ีเง่ือนไข 
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3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต  ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส  ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไมส่ะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลกูคา้และ
บริษัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขั้นต  ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้  าหนดให้มีผู้
เดินทาง ข้ันต ่า 30 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไมถ่ึงท่ีก  าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ ดงันั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันั้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยท่ีสดุเท่าจ  านวนเงินมดัจ  า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้มี) 
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจ  าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ  าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจ  าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ  าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทั้งหมดทัง้นีข้ึน้อยู่กบัช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส  าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด  าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส  าหรับการด  าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ี
เปลี่ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบริษัทจะค  านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส  าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ต่างๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
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7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทกุ
อย่างทางบริษัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบริษัทจึงค  านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส  าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวัน
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์มว่่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ  าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่ายแลว้แตส่าย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว  Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพ่ิมเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอค  ายืนยนัวา่ทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
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8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนักกระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน  า้หนักเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่กั 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พัก โดยมีหอ้งพักส  าหรบัผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว  
(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไมต่ิดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไมม่ีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ตอ้งขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


