
  

               

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

อัตระค่ะบรกิะรแลฯเง่ือนไขระยกะรท่องเทีย่ว 

วันเดินทะง ตะระงเวละไฟล์ทบิน จ ะนวน ผู้ใหญ ่
ระคะเด็กอะยุ
ต่ะกว่ะ  12 ปึ 
ไม่มเีตยีง 

พักเดีย่ว 

22 – 26 กุมภะพันธ์ 2565 
ไฟล์ทไป    XJ600 BKK - NRT 00.30 – 08.40 
ไฟล์ทกลับ XJ601 NRT- BKK  09.15 – 14.00 35+1 33,999 31,999 6,900 

23 – 27 กุมภะพันธ์ 2565 
ไฟล์ทไป    XJ600 BKK - NRT 00.30 – 08.40 
ไฟล์ทกลับ XJ601 NRT- BKK  09.15 – 14.00 35+1 33,999 31,999 6,900 

01 – 05 มนีะคม 2565 
ไฟล์ทไป    XJ600 BKK - NRT 00.30 – 08.40 
ไฟล์ทกลับ XJ601 NRT- BKK  09.15 –14.00 35+1 33,999 31,999 6,900 

02 – 06 มนีะคม 2565 
ไฟล์ทไป    XJ600 BKK - NRT 00.30 – 08.40 
ไฟล์ทกลับ XJ601 NRT- BKK  09.15 -14.00 35+1 35,999 33,999 6,900 

03 – 07 มนีะคม 2565 
ไฟล์ทไป    XJ600 BKK - NRT 00.30 – 08.40 
ไฟล์ทกลับ XJ601 NRT- BKK  09.15 –14.00 35+1 33,999 31,999 6,900 

08 – 12 มนีะคม 2565 
ไฟล์ทไป    XJ600 BKK - NRT 00.30 – 08.40 
ไฟล์ทกลับ XJ601 NRT- BKK  09.15 –14.00 35+1 33,999 31,999 6,900 

09 – 13 มนีะคม 2565 
ไฟล์ทไป    XJ600 BKK - NRT 00.30 – 08.40 
ไฟล์ทกลับ XJ601 NRT- BKK  09.15 –14.00 35+1 33,999 31,999 6,900 

15 – 19 มนีะคม 2565 
ไฟล์ทไป    XJ600 BKK - NRT 23.50 – 08.10 
ไฟล์ทกลับ XJ601 NRT- BKK  09.15 –14.00 35+1 33,999 31,999 6,900 

 

**ระคะ INFANT (อะยุไม่ถืง 2 ปึ บริบูรณ์ ณ วันเดินทะงกลับ) ท่ะนลฯ 10,000 บะท  

อัตระน๊ีรวมระยกะรทัวร์แลฯต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 

ระคะ JOINLAND หักค่ะต๋ัวเครื่องบินออกท่ะนลฯ 13,000 บะท 

อัตระค่ะบรกิะรนีไ๊ม่รวม ค่ะทิปไกด์,พนักงะนขับรถ รวมท๊ังทรปิ 1,500 บะท/ท่ะน 

วิธปีฏิบติัก่อนออกเดินทะง 

1. เตรยีมใบรบัรองกะรฉีดวัคซนี (ภะษะอังกฤษ , ภะษะญีปุ่่น) (วัคซนี 3 เข็มตะมมะตรฐะนญีปุ่น่ ที ่WHO รองรบั 

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

หมะยเหตุ : กรณฉีีดวัคซนีไม่ครบตะมมะตรฐะนญีปุ่่น ต้องยื่นผลตรวจ RT-PCR ภะยใน 72 ชม.ก่อนเดินทะง 

2. ใบรบัรองผลกะรตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภะยใน 72 ชั่วโมงก่อนกะรเดินทะง 

(ภะษะอังกฤษ) กรณฉีีดวัคซนีไม่ครบตะมมะตรฐะนญีปุ่่น 

3. ลงทฯเบยีนผ่ะนเว็บไซต์ VISIT JAPAN 

ด ะเนินกะรท๊ัง 3 ข๊ันตอนนี๊ก่อนกะรเดินทะงอย่ะงน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หะกไม่ด ะเนินกะรตะมข๊ันตอน

ท๊ังหมดผ่ะนเว็บไซต์ ท่ะนจฯต้องกรอกเอกสะรทีส่นะมบินด้วยละยมือของท่ะนเอง ซืง่ใช้เวละค่อนข้ะงนะนพอสมควร 



  

               

 

 

 

 

20.30 น.  พรอ้มกันที ่สนะมบินสุวรรณภูม ิ ขะออก ชั๊น 4 ปรฯตู 3 ROW F สะยกะรบินไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ์  

Thai Air Asia X (XJ) โดยมเีจ้ะหน้ะทีอ่ ะนวยควะมสฯดวกแก่ทกุท่ะน 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนะมบินสุวรรณภูมิ       



  

               

 

 

00.30 น. ออกเดินทะงสู่ เมืองนะรติฯ  ปรฯเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบิน XJ600 (ค่ะทัวรไ์ม่รวมอะหะรบนเครื่อง) 

08.40 น. เดินทะงถืง ท่ะอะกะศยะนนะนะชะตินะริตฯ ปรฯเทศญี่ปุ่น พบกะรต้อนรับอย่ะงอบอุ่นจะก

เจ้ะหน้ะท่ี (เวละท้องถ่ินท่ีญี่ปุ่นเร็วกว่ะปรฯเทศไทย 2 ช่ัวโมง) นครนะรติฯ เป็นนครในจังหวัดชิบฯ 

ปรฯเทศญี่ปุ่น เป็นท่ีต๊ังของท่ะอะกะศยะนนะนะชะตินะริตฯ ซ่ืงเป็นท่ะอะกะศยะนนะนะชะติท่ี

ให้บริกะรส ะหรับพื๊นท่ีของกรุงโตเกียวแลฯเมืองโดยรอบ  หลังจะกผ่ะนข๊ันตอนของกรมศุลกะกร

เรียบร้อยแล้ว 

เดินทะงสู่ วัดนะริตฯซันชินโชจิ ถูกต๊ังข๊ืนเม่ือ ค.ศ.940  เป็นวัดในพรฯพุทธศะสนะท่ีต๊ังอยู่ในเมืองนะริตฯ 

จังหวัดชิบฯท่ีวัดแห่งน๊ีมีรูปเคะรพขององค์ฟุโดเมียวโอ ท่ีมีช่ือเรียกขะนกันมะต๊ังแต่สมัยโบระณว่ะ 

"นะริตฯฟุโด" ปรฯดิษฐะนเป็นองค์พรฯปรฯธะน ถือเป็นหน่ืงในศะสนสถะนส ะคัญท่ีเป็นศูนย์กละง

ควะมศรัทธะต่อองค์ฟุโดเมียวโอ   

 

วันทีส่อง ท่ะอะกะศยะนนะนะชะตินะรติฯ • วัดนะรติฯซันชนิโชจิ • โอโมเตฯซังโดฯ • เทศกะลซะกุรฯ 

มัตสืดฯ • โกเทมบฯเอ้ะท์เล็ท                                                                               (-/กละงวัน/เย็น) 

      



  

               

 

 

บริเวณทะงเข้ะก่อนถืงตัววัดทุกท่ะนจฯได้พบกับถนนสะยวัฒนธรรมช้อปป๊ิงโอโมเตฯซังโดฯ มี

รฯยฯทะงปรฯมะณ 1 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้ะนค้ะต่ะงๆมะกมะย ไม่ว่ะจฯเป็นร้ะนค้ะจ ะหน่ะยสินค้ะ

ฝึมือด๊ังเดิม ร้ะนอะหะร แลฯร้ะนของท่ีรฯลืก ซ่ืงคอยเปิดไว้บริกะรนักท่องเท่ียวให้เข้ะมะเย่ียมชมอีก

ด้วย 

 

กละงวัน       บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ภัตตะคะร 

น ะท่ะนชม เทศกะลดอกซะกุรฯ มัตสืดฯ ซ่ืงจัดข๊ืนท่ีสวนสะธะรณฯนิชิฮิระฮะตฯ บนเนินเข้ะเมืองมัตสืดฯ 

จังหวัดคะนะกะว่ะ  ซ่ืงเป็นสถะนท่ีแรกๆท่ีได้ชมซะกุรฯก่อนใคร เพระฯโดยปกติแล้วดอกซะกุรฯจฯ

บะนช่วงกละงเดือนมีนะคม - กละงเดือนเมษะยน  ดอกซะกุรฯท่ีบะนเร็วในช่วงฤดูหนะวน๊ี เรียกกัน

ว่ะ Hayazaki Sakura ซ่ืงท่ีมัตสืดฯแห่งน๊ีจฯมีดอกซะกุรฯมะกกว่ะ 260 ต้น เป็นซะกุรฯ 2 สะยพันธ์ุ 

ได้แก่ โคซุซะกุรฯ แลฯ คะวะซืซะกุรฯ จฯมีดอกสีชมพูเข้ม แลฯนอกจะกน๊ียังมีแปลงดอกนะโนฯฮะ

นฯสีเหลืองสดใสบะนสฯพร่ังใกล้ๆรองรับนักท่องเท่ียวท่ัวท๊ังเนินเขะอีกด้วย  ซ่ืงสถะนท่ีแห่งน๊ีดอก

ซะกุรฯจฯมีให้ชมต๊ังแต่ช่วงกละงเดือนกุมภะพันธ์ – ต้นเดือนมีนะคม เป็นต้นไป 



  

               

 

 

 

 

 

หมะยเหตุ :  ขอสงวนสิทธํิเปล่ียนแปลงสถะนท่ีท่องเท่ียว ในกรณ่ีท่ีเทศกะลดอกซะกุรฯ มัตสืดฯไม่เปิดให้บริกะร 
อันเน่ืองมะจะกสภะพอะกะศไม่เอ๊ืออ ะนวย หรือเหตุผลอ่ืนๆของงะนเทศกะลท่ีไม่สะมะรถ
คะดกะรณ์ได้ น ะท่ะนชม  หมู่บ้ะนน้ะใสโอชิโนฯฮัคไค (Oshino Hakkai) ต๊ังอยู่ในจังหวัดยะมะนะชิ 
เป็นหมู่บ้ะนเล็กๆเก่ะแก่ในบริเวณทฯเลสะบท๊ัง 5 รอบภูเขะไฟฟูจิ  ภะยในหมู่บ้ะนมีบ่อน้ะศักดํิสิทธํิ
ท่ีจ ะนวน 8 บ่อ ผุดข๊ืนมะตะมธรรมชะติโดยเกิดจะกหิมฯท่ีลฯละยจะกเนินภูเขะไฟฟูจิท่ีอยู่ใกล้ ๆ ซ่ืง
กรองจะกภูเขะผ่ะนช๊ันละวะท่ีมีรูพรุนมะนะนกว่ะ 80 ปึ ส่งผลท ะให้น้ะน๊ันใสกว่ะน้ะปกติจนสะมะรถ
มองเห็นก้นบ่อได้แลฯเป็นท่ีเคะรพของคนท้องถ่ินต๊ังแต่อดีตจนถืงปัจจุบัน  อิสรฯให้ท่ะนเดินชม
หมู่บ้ะนตะมอัธยะศัยพร้อมกับล๊ิมลองอะหะรท้องถ่ินของชะวบ้ะนซ่ืงมีวะงขะยตะมหน้ะบ้ะนแลฯ
ทะงเข้ะหมู่บ้ะนอย่ะงไม่ขะดสะย 

จะกน๊ัน น ะท่ะนอิสรฯช้อปป๊ิงตะมอัธยะศัย ณ โก

เทมบฯ เ อ้ ะ ท์ เ ล็ ต  ซ่ื ง เ ป็ น เ อ้ ะ ท์ เ ล็ ต

บรรยะกะศแบบเอ้ะท์ดอร์ขนะดใหญ่แห่ง

หน่ืงของญี่ปุ่น มีร้ะนค้ะให้เลือกซ๊ือสินค้ะ



  

               

 

 

มะกกว่ะ 200 ร้ะนแลฯศูนย์อะหะร โดยร้ะนค้ะต่ะงๆล้วนเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จะกต่ะงปรฯเทศ 

ไม่ว่ะจฯเป็นเสื๊อผ้ะแฟช่ัน อุปกรณ์กีฬะ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน แลฯสินค้ะอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ท่ี

เป็นท่ีนิยมก็จฯมีท๊ัง Abercrombie & Fitch ,Adidas, Alexander McQueen, Alexander Wang, 

Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia 

Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, Issey Miyake, Kate Spade New York, Lacoste, Levi’s, 

Marc Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent แลฯอ่ืนๆอีก

มะกมะย  หลังจะกน๊ันน ะท่ะนเดินทะงสู่ท่ีพัก 

ค่ะ      บรกิะรอะหะรเย็น ณ ห้องอะหะรของโรงแรม   

ทีพ่ัก  FUJISAN GARDEN HOTEL รฯดับ 3 ดะว หรอืเทยีบเท่ะมะตรฐะนของปรฯเทศญีปุ่่น 

หลังจะกรับปรฯทะนอะหะรค่ะเรยีบร้อยแล้ว อิสรฯให้ท่ะนพักผ่อนด้วยกะรแช่ออนเซ็น  เพื่อ

ผ่อนคละยกล้ะมเน๊ือ ควะมเหน่ือยล้ะ จะกกะรเดินทะงมะตลอดท๊ังวัน 

(โรงแรมท่ีรฯบุในระยกะรทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน ะเสนอเบื๊องต้นเท่ะนั๊น ซื่งอะจมีกะรเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมท่ีเข้ะพักจฯเปน็โรงแรมรฯดับเทียบเท่ะกัน)  

 

เช้ะ  บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรของโรงแรม  

น ะท่ะนชม ภูเขะไฟฟูจิ (Mt. Fuji) เป็นภูเขะท่ีเป็นสัญลักษณ์ของปรฯเทศญี่ปุ่นซ่ืงเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่ะงดี มี

รฯดับควะมสูงเหนือจะกรฯดับน้ะทฯเลอยู่ท่ี 3,776 เมตร โดยเป็นผลจะกกะรปฯทุของภูเขะไฟเม่ือ

ปรฯมะณ 100,000 ปึท่ีแล้ว ภูเขะไฟฟูจิได้รับกะรข๊ืนทฯเบียนเป็นมรดกโลก แลฯเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีได้รับควะมนิยมเป็นอย่ะงมะก  น ะท่ะนข๊ืนสู่ช๊ันท่ี 5 ของภูเขะไฟฟูจิ เพื่อชมควะม

สวยงะมทัศนียภะพบริเวณโดยรอบภูเขะไฟฟูจิพร้อมถ่ะยภะพควะมปรฯทับใจแลฯเลือกซ๊ือสินค้ะ

ของฝะกท่ีรฯลืกตะมอัธยะศัย (ขอสงวนสิทธํิไม่ข๊ืนชมภูเขะไฟฟูจิ ในกรณีท่ีสภะพอะกะศไม่

เอ๊ืออ ะนวยหรือสถะนีปิดให้บริกะร โดยเปล่ียนแปลงโปรแกรมตะมควะมเหมะฯสม) 

วันทีส่ะม ภูเขะไฟฟูจิ • ศูนย์จ ะลองแผ่นดินไหว • วัดอะซะกุสฯ • ถนนนะคะมิเสฯ  • ช้อปปิ๊ งย่ะนชินจูกุ

                                                                                                              (เช้ะ/กละงวัน/-) 



  

               

 

 

 

น ะท่ะนสู่ ศูนย์จ ะลองแผ่นดินไหว ภะยในมีห้องจัดแสดงข้อมูลกะรปรฯทุของภูเขะไฟจะกทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภะพแผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุกะรณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ ะลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย 

แลฯห้องเขะวงกตกรฯจก นอกจะกน๊ียังมีโซนช้อปป๊ิงสินค้ะงะนฝึมือญี่ปุ่นต่ะงๆ เช่นมีดแบบด๊ังเดิม 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป๊ันดินเผะ เคร่ืองส ะอะง แลฯ ของฝะกอีกมะกมะย  

กละงวัน       บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ภัตตะคะร 



  

               

 

 

 

จะกน๊ัน ชมวัดอะซะกุสฯ หรือ วัดเซ็นโซจิ ท่ีมีปรฯตูแลฯโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์อย่ะงโดดเด่นบริเวณ

ด้ะนหน้ะทะงเข้ะวัด  วัดอะซะกุสฯเป็นหน่ืงในวัดท่ีเก่ะแก่แลฯเป็นท่ีนิยมมะกท่ีสุดวัดหน่ืงของเมือง

โตเกียว  ถูกสร้ะงข๊ืนเสร็จเม่ือปรฯมะณปึ ค.ศ. 645 ตะมต ะนะนเล่ะว่ะเม่ือปรฯมะณปึ 628 สองพี่

น้องได้ออกเรือไปตกปละ แลฯตกรูปป๊ันเจ้ะแม่กวนอิมได้ท่ีแม่น้ะสุมิดฯ แลฯแม้ว่ะพวกเขะจฯ

พยะยะมท๊ิงรูปป๊ันกลับลงสู่แม่น้ะเท่ะไหร่ก็ตะม รูปป๊ันเจ้ะแม่กวนอิมก็จฯกลับมะหะพวกเขะอยู่เสมอ 

จืงได้มีกะรสร้ะงวัดน๊ีข๊ืนเพื่อเป็นท่ีปรฯดิษฐะนของรูปป๊ันเจ้ะแม่กวนอิม แลฯกละยมะเป็นวัดท่ีนิยม

อันดับหน่ืงของเมืองโตเกียวในปัจจุบัน 

น ะท่ะนชม ถนนนะคะมิเสฯ (Nakamise)  ตัวถนนจฯมีควะมยะว

ตลอดสะยปรฯมะณ 200 เมตร ปรฯกอบไปด้วยร้ะนค้ะ

มะกมะย 2 ฝ่ังทะงเดิน มีสินค้ะ ขนม อะหะรแลฯของท่ี

รฯลืกหละกหละยจ ะหน่ะยตลอดทะงเดิน ไม่ว่ะจฯเป็น

ชุดยูกะตฯ, ร่มพับ, ขนมขบเค๊ียวหละกหละยชนิด เช่น 

ขนมมันจุหรือขนมท่ีมีแป๋งคล้ะยกับโมจิ แล้วมีไส้ข้ะงใน 

ให้เลือกกันหละกหละยแบบ โดยร้ะนค้ะต่ะงๆมักจฯให้ชิมก่อนท่ีจฯซ๊ือได้   



  

               

 

 

จะกน๊ัน อิสรฯช้อปปิ๊ งย่ะนชินจูกุ ซ่ืงต็มไปด้วยห้ะงสินค้ะแฟช่ันแลฯห้ะงสรรพสินค้ะขนะดใหญ่อย่ะง 

Isetan, Takashimaya แลฯ Marui เรียงระยกันอยู่มะกมะย บริเวณทะงออกฝ่ังตฯวันออกของสถะนี

ชินจุกุยังมีห้ะงร้ะนให้นักท่องเท่ียวหละกหละยกลุ่มวัยได้ช้อปป๊ิงกันอย่ะงจุใจ ไม่ว่ะจฯเป็นดิสเคะท์

สโตร์อย่ะง Don Quijote ร้ะนขะยเคร่ืองใช้ไฟฟ๋ะอย่ะง Yamada Denki  หรือจฯเป็น Shinjuku 

Subnade ซ่ืงมีร้ะนสินค้ะหละกหละยแบรนด์ให้เลือกช้อปป๊ิงกันอย่ะงเต็มอ่ิม 

 

เย็น        อิสรฯอะหะรค่ะตะมอัธยะศยั 

ทีพ่ัก  HEDISTAR HOTEL NARITA รฯดับ 3 ดะว หรอืเทยีบเท่ะมะตรฐะนของปรฯเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีรฯบุในระยกะรทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน ะเสนอเบื๊องต้นเท่ะนั๊น ซื่งอะจมีกะรเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมท่ีเข้ะพักจฯเปน็โรงแรมรฯดับเทียบเท่ะกัน) 

 

วันทีส่ี ่ อิสรฯท่องเทีย่วตะมอัธยะศยั หรอื เลือกอิสรฯดิสนย์ีแลนด์ ไม่รวมค่ะเข้ะท่ะนลฯ 2,900 บะท 

ไม่รวมค่ะรถบรกิะรรบั - ส่ง                                                                           (เช้ะ/-/-) 



  

               

 

 

เช้ะ   บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรของโรงแรม  

อิสรฯท่องเที่ยวตะมอัธยะศัย หรอื อิสรฯดิสนีย์แลนด์ กรุณะแจ้งในวันจอง แลฯจ่ะยเพิ่มท่ะนลฯ 

2,900 บะท เด็กอะยุ 4-11 ปึ ท่ะนลฯ 1,900 บะท ไม่มีบริกะรรถรับ-ส่ง **หะกท่ะนต้องกะรซ๊ือ

ต๋ัวดิสนย์ี กรุณะแจ้งในวันจองพรอ้มจ่ะยเงินค่ะต๋ัวเน่ืองจะกปัจจุบันทะงสวนสนุกมกีะรจ ะกัดคน

ในกะรเข้ะสวนสนุกแลฯไม่มบีรกิะรจ ะหน่ะยต๋ัวหน้ะงะนต้องสั่งซ๊ือล่วงหน้ะผ่ะนช่องทะงออนไลน์

เท่ะน๊ัน** 

  

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เปิดให้บริกะรในปึ 1983 เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้ะงข๊ืนนอก

ปรฯเทศสหรัฐอเมริกะ ปรฯกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่ 

- World Bazaar ต๊ังอยู่ปรฯตูทะงเข้ะหลัก เป็นแหล่งช้อปป๊ิงเรียงระยไปด้วยร้ะนค้ะแลฯร้ะนอะหะร 

ซ่ืงโซนน๊ีมีกะรออกแบบคล้ะยยุคศตวรรษท่ี 20 ของอเมริกะ 

- Tomorrow Land ออกแบบพื๊นท่ีแบบนอกโลก แลฯเทคโนโลยีต่ะงๆจะกโลกอนะคต มีจุดท่ี

น่ะสนใจได้แก่ Space mountain , Star Tours แลฯ Buzz Lightyear’s AstroBlasters 

- Toon town เป็นย่ะนชะนเมืองท่ีอยู่อะศัยของชะวตัวลฯครดิสนีย์  คุณจฯได้เข้ะไปส ะรวจบ้ะนของ

มิกก๊ีเม้ะส์  ล่องเรือเป็ดโดนัลดํัก บ้ะนต้นไม้ของชิปแลฯเดลล์ แลฯมีเคร่ืองเล่นรถไฟเหะฯขนะด

เล็กเหมะฯส ะหรับเด็กเล็ก 

- Fantasy land สร้ะงเป็นสไตล์ภะพยนต์กะร์ตูนดิสนีย์แลนด์แบบคละสสิค เป็นท่ีต๊ังของประสะท

ของซินเดอเรลล่ะ  แลฯยังมีตัวลฯครเทพนิยะยอ่ืนๆเช่น ปึเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของ

วินน่ีเดอฯพูห์ เป็นต้น 



  

               

 

 

- Critter Country เป็นบ้ะนของกรฯต่ะย Br’er, สุนัขจ๊ิงจอก Br’er , หมี Br’er, แลฯตัวลฯครอ่ืนๆจะก

ภะพยนตร์ดิสนีย์เร่ือง “Song of the South” แลฯยังมีเคร่ืองเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น้ะอเมริกะ 

- Western Land สร้ะงเมืองจ ะลองเมืองชะยแดนทะงทิศตฯวันตกตะมแนวแม่น้ะอเมริกะ เป็นท่ีต๊ัง

ของเคร่ืองเล่นรถไฟเหะฯ Big Thunder Mountain แลฯมีเกะฯ Tom Sawyer ต๊ังอยู่กละงแม่น้ะ  

- Adventure land สะมะรถผจญภัยไปกับกะรล่องเรือเข้ะไปในป่ะ ส ะรวจบ้ะน ต้นไม้ของครอบครัว

สวิส หรืออะจจฯน่ังรถไฟสะยแม่น้ะตฯวันตก แลฯล่องเรือไปกับโจรสลัดในทฯเลแคริบเบียน 

สถะนทีท่่องเทีย่วต่ะงๆแนฯน ะในย่ะนโตเกียว 

- ศะลเจ้ะเมจิ   เป็นศะลเจ้ะท่ีสร้ะงข๊ืนเพื่อสักกะรฯบูชะพรฯจักรพรรดินี ระชวงศ์เมจิท่ีครองระชย์ 

ในสมัยปึ 1867-1912 หลังจะกท่ีพรฯจักรพรรดิเมจิสิ๊นพรฯชนม์  ผู้คนในโตเกียวน๊ันต่ะงเรียงร้อง

อยะกจฯสร้ะงศะลเจ้ะเพื่ อใช้สักกะรฯพรฯ

จักรพรรดํิเมจิ จืงเร่ิมก่อสร้ะงในปึ 1915 จนถืงปึ 

1920 ใช้เวละในกะรก่อสร้ะง 5 ปึ  จะกสถะนท่ีรก

ร้ะ ง ท่ี ไ ม่ ไ ด้น ะมะ ใ ช้ปรฯโยช น์  ไ ด้ รับกะร

สนับสนุนต้นไม้จะกท่ัวปรฯเทศญี่ปุ่นไม่เพียง

เท่ะน๊ัน  ยังได้รับจะกคะบสมุทรเกะหลี ไต้หวัน  

นับโดยรวมแล้ว อะสะสมัครปรฯมะณ 110,000 คน ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่ะ 365 สะยพันธ์ุ 

ปรฯมะณ 120,000 ต้น ด้วยควะมหวังท่ีว่ะในกะรปลูกป่ะคร๊ังน๊ีอีก 100 ปึ ข้ะงหน้ะ อยะกจฯให้ผล

รับท่ีได้คือ พื๊นท่ีน๊ีมีสีเขียวมะกมะยรฯบบนิเวศคับค่ังสวยงะมกละยเป็นสถะนท่ีท่ีผู้คนมะกมะย

ต่ะงหลงรัก 

- พรฯระชวังอิมพีเรียล  ซ่ืงพรฯระชวังแห่งน๊ีคือ

สถะนท่ีปรฯทับของสมเด็จพรฯจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภะยในพื๊นท่ีกว้ะง

ใหญ่ปรฯกอบด้วยพรฯต ะหนักแลฯอะคะรต่ะงๆมะกมะย ในอดีตเคยเป็น

ท่ีต๊ังของประสะทเอโดฯ (Edo Castle) บริเวณพรฯระชวังจืงล้อมรอบด้วยคู

น้ะแลฯก ะแพงหินสูงตรฯหง่ะน  นอกจะกน๊ีพรฯระชวังอิมพีเรียลแห่งน๊ียัง

ใช้เป็นสถะนท่ีส ะหรับจัดงะนพิธีส ะคัญๆอีกด้วย  

- ย่ะนฮะระจูกุ  ซ่ืงมีกะรก่อต๊ังเป็นหมู่บ้ะนเล็กๆ

มะต๊ังแต่สมัยยุคเอโดฯ มะจนถืงปึ ค.ศ. 1906 ซ่ืง



  

               

 

 

มีกะรสร้ะงสถะนีรถไฟฮะระจูกุข๊ืนเพื่อเป็นส่วนต่อขยะยของรถไฟสะย Yamanote ตะมมะด้วย

กะรสร้ะงศะลเจ้ะเมจิในปึ 1919 พื๊นท่ีบริเวณน๊ีจืงมีกะรพัฒนะเร่ือยมะ แลฯกละยเป็นหน่ืงใน

พื๊นท่ีหลักในกะรสัญจรของคนญี่ปุ่น  ย่ะนฮะระจูกุเป็นย่ะนท่ีข๊ืนช่ือในเร่ืองของแฟช่ันเป็นอย่ะง

มะกเพระฯเป็นจุดก ะเนิดของกะรสร้ะงสรรค์แฟช่ันชนิดต่ะงๆท่ีมี

เอกลักษณ์เฉพะฯตัว แลฯได้รับควะมนิยมเป็นอย่ะงมะกในหมู่วัยรุ่น ซ่ืง

บะงวันก็จฯมีวัยรุ่นแต่งกะยด้วยชุดคอสเพลย์ต่ะงๆมะเดินเท่ียวหรือร้ะน

ต่ะงๆก็จฯแต่งกะยด้วยชุดคอสเพลย์เพื่ อสร้ะงสีสันในย่ะนน๊ีอย่ะง

มะกมะย 

- ห้ะแยกชิบูย่ะ  ซ่ืงเป็นศูนย์กละงของย่ะนธุรกิจ

ส ะคัญของกรุงโตเกียวท่ีเต็มไปด้วย ห้ะงสรรพสินค้ะ ร้ะนค้ะ เสื๊อผ้ะแบรนด์เนมแลฯแฟช่ันจะก

ท่ัวทุกมุมโลก  ตลอดจนร้ะนอะหะรต่ะงๆมะกมะย ย่ะนน๊ีเป็นย่ะนท่ีได้ช่ือว่ะมีควะมพลุกพล่ะน

มะกท่ีสุดแห่งหน่ืงของโลก  โดยบะงะช่วงเวละจฯมีคนข้ะมถนนจะกทิศทะงต่ะงๆพร้อมกันสูงสุด

กว่ะ 3,000 คน 

- ตละดปละสืกิจิ เป็นตละดปละท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ืงของญี่ปุ่น แลฯเป็นท่ีรู้จักกันดีเน่ืองจะกมีกะร

ซ๊ือขะยสินค้ะทฯเลมะกกว่ะ 2,000 ตันต่อวัน ภะยใน

ตละดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนภะยนอกซ่ืง

เป็นร้ะนค้ะปลีกแลฯร้ะนอะหะรต๊ังเรียงระยตลอดทะง

เป็นจ ะนวนมะกแลฯภะยในจฯเป็นตละดปรฯมูลปละทู

น่ะท่ีมีช่ือเสียงแลฯเจรจะธุรกิจ  ตละดแห่งน๊ีจฯคืกคัก

เป็นพิเศษต๊ังแต่ช่วงเช้ะ เพระฯมีท๊ังนักธุรกิจ พ่อค้ะแม่ค้ะ แลฯนักท่องเท่ียวต่ะงชะติวนเวียนมะ

เยียมเยียนอย่ะงไม่ขะดสะย นอกจะกอะหะรทฯเลแล้วยังมีผัก ผลไม้ ปรฯจ ะฤดูไว้คอยบริกะรทุก

ท่ะนอีกด้วย 

 อิสรฯอะหะรกละงวันแลฯค่ะตะมอัธยะศยั 



  

               

 

 

 

ตะระงเปรียบเทียบระคะกะรเดินทะงเข้ะในเมืองโตเกียว 

ทีพ่ัก HEDISTAR HOTEL NARITA รฯดับ 3 ดะว หรอืเทยีบเท่ะมะตรฐะนของปรฯเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีรฯบุในระยกะรทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน ะเสนอเบื๊องต้นเท่ะนั๊น ซื่งอะจมีกะรเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมท่ีเข้ะพักจฯเปน็โรงแรมรฯดับเทียบเท่ะกัน)  

 

 

วันทีห้่ะ ท่ะอะกะศยะนนะนะชะตินะรติฯ • สนะมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                  (เช้ะ/-/-) 

        



  

               

 

 

เช้ะ       บรกิะรอะหะรเช้ะ แบบ SET BOX  

09.15 น. ออกเดินทะงกลับกรุงเทพฯ  โดยสะยกะรบินไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 601  

(ค่ะทัวรไ์ม่รวมอะหะรบนเครื่อง)  

14.00 น. เดินทะงถืงสนะมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภะพพร้อมควะมปรฯทับใจมิรู้ลืม 

 

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

 

 

หมะยเหตุ :  กะรให้บรกิะรของรถบัสน ะเทีย่วในปรฯเทศญีปุ่่น  ตะมกฎหมะยของปรฯเทศญีปุ่่นน๊ันสะมะรถ

ให้บรกิะรได้วันลฯไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สะมะรถเพิม่เวละได้  จืงขอสงวนสิทธิใํนกะรปรบัเปลีย่น

ตะระงกะรท่องเทีย่วในระยกะรเดินทะง โดยมัคคุเทศก์แลฯคนขับจฯเป็นผู้บรหิะรเวละตะมควะม

เหมะฯสม 

อัตระค่ะบรกิะรรวม 

- ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกร์ุป กรุงเทพฯ-นะริตฯ-กรุงเทพฯ สะยกะรบิน Thai Air asia X  (XJ)  

เป็นต๋ัวหมู่คณฯไม่สะมะรถสฯสมไมล์ได้ 



  

               

 

 

- ท่ีพักโรงแรมตะมระยกะร 3 คืน พักห้องลฯ 2-3 ท่ะน (กรณีมะไม่ครบคู่แลฯไม่ต้องกะรเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

- ค่ะรฯวะงน้ะหนักกรฯเป๋ะไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่ะนลฯ 1 ใบ)กรฯเป๋ะถือข๊ืนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่ะอะหะรทุกม๊ือตะมระยกะรรฯบุ (สงวนสิทธํิในกะรสลับม๊ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอะหะรตะมสถะนกะรณ์)  

- น้ะด่ืมบริกะรบนรถวันลฯ 1 ขวด/ท่ะน 

- ค่ะเข้ะชมสถะนท่ีตะมระยกะรรฯบุ 

- ค่ะรถโค้ชรับ-ส่งสถะนท่ีท่องเท่ียวตะมระยกะรรฯบุ 

- ภะษีน้ะมันแลฯภะษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธํิเก็บเพิ่มหะกสะยกะรบินปรับข๊ืนก่อนวันเดินทะง) 

- ปรฯกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บะท (เป็นไปเง่ือนไขตะมกรมธรรม์)  

เง่ือนไขปรฯกันกะรเดินทะง  ค่ะปรฯกันอุบัติเหตุแลฯค่ะรักษะพยะบะล คุ้มครองเฉพะฯกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุรฯหว่ะงกะรเดินทะง ไม่คุ้มครองถืงกะรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวแลฯไม่คุ้มครองโรคปรฯจ ะตัว

ของผู้เดินทะง 

อัตระค่ะบรกิะรไม่รวม 

 ค่ะท ะหนังสือเดินทะงไทย แลฯค่ะธรรมเนียมส ะหรับผู้ถือพะสปอร์ตต่ะงชะติ 

 ค่ะน้ะหนักกรฯเป๋ะเดินทะงในกรณีท่ีเกินกว่ะสะยกะรบินก ะหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ะน 

 ค่ะธรรมเนียมวีซ่ะเข้ะปรฯเทศญี่ปุ่น กรณีปรฯกะศให้กลับมะย่ืนร้องขอวีซ่ะอีกคร๊ัง (เน่ืองจะกปรฯเทศญี่ปุ่น

ได้รับปรฯกะศยกเว้นกะรย่ืนวีซ่ะเข้ะปรฯเทศให้กับคนไทยส ะหรับผู้ท่ีปรฯสงค์พ ะนักรฯยฯสั๊นในปรฯเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 ภะษีมูลค่ะเพิ่ม 7% แลฯภะษีหัก ณ ท่ีจ่ะย 3% 

 ค่ะใช้จ่ะยส่วนตัว อะทิ อะหะรแลฯเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสะร,อินเตอร์เน็ต,มินิบะร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้รฯบุไว้ในระยกะร 

 ค่ะใช้จ่ะยอันเกิดจะกควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน,อุบัติภัยทะงธรรมชะติ,กะรปรฯท้วง,กะรจละจล,กะรนัด

หยุดงะน,กะรถูกปฏิเสธไม่ให้ออกแลฯเข้ะเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ีตรวจคนเข้ะเมืองแลฯเจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะน

ท๊ังท่ีเมืองไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมควบคุมของบริษัทฯ 

 หะกหน่วยงะนรัฐบะลไทย แลฯ/หรือ ญี่ปุ่นมีกะรปรับเปล่ียนข้อก ะหนดเก่ียวกับกะรกักตัวเพิ่มเติม แลฯ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทะงผู้เดินทะงจฯต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะใช้จ่ะยส่วนเกิน 

 ค่ะปรฯกันสุขภะพ COVID-19 



  

               

 

 

 ค่ะตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีรฯบุในระยกะรทัวร์ หะกปรฯเทศต้นทะงหรือปละยทะงมีก ะหนดให้ตรวจ 

 ค่ะตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทะง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK 24 ช่ัวโมง  ก่อนเดินทะงออกจะกปรฯเทศไทย 

**กะรตรวจ RT-PCR ขะออกจะกปรฯเทศไทย ท่ีมีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทะงไม่เกิน 72 ช่ัวโมง 

แลฯเป็นแบบฟอร์มท่ีทะงญี่ปุ่นก ะหนดเท่ะน๊ัน ท่ะนต้องย่ืนผลให้กับทะงบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจแลฯใบรับรองแพทย์ใช้ในกะรยืนยัน เพื่ อท ะกะรย้ะยวันเดินทะง หรือเก็บเครดิตกะร

เดินทะง อะจมีกะรเก็บค่ะใช้จ่ะยตะมจริง ท๊ังน๊ีข๊ืนอยู่กับนโยบะยของสะยกะรบินแลฯบริษัทคู่ค้ะ แลฯต้อง

มีใบรับรองผลกะรตรวจเป็นภะษะอังกฤษ เท่ะน๊ัน แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่ะทิปไกด์,พนักงะนขับรถ รวมท๊ังทริป 1,500 บะท/ท่ะน 

 

เง่ือนไขกะรส ะรองทีน่ั่งแลฯกะรยกเลิกทัวร ์

กะรจองทัวร์ : 

 กรุณะจองทัวร์ล่วงหน้ะ ก่อนกะรเดินทะงอย่ะงน้อย 30 วัน พร้อมช ะรฯมัดจ ะ 20,000 บะท ส่วนท่ีเหลือ

ช ะรฯทันทีก่อนกะรเดินทะงไม่น้อยกว่ะ 21 วัน มิฉฯน๊ันถือว่ะท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงโดยอัตโนมัติ  

 กรณีท ะกะรจองน้อยกว่ะ 15 วันก่อนกะรเดินทะง ทะงบริษัทขอสงวนสิทธํิในกะรเรียกเก็บค่ะทัวร์เต็ม

จ ะนวน 100 % 

 

กรณียกเลิก : (จอยกร์ุป) 

 ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 30 วันข๊ืนไป บริษัทฯ จฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมด โดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกะล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 45 วัน จฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้

ท๊ังหมด โดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง 

 ยกเลิกกะรเดินทะง 15-29 วัน ก่อนกะรเดินทะง หักค่ะทัวร์ 50% จะกระคะขะย แลฯหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืน

จริงท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ ท๊ังสิ๊น  

 ยกเลิกกะรเดินทะง 0-14 วัน ก่อนกะรเดินทะง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิเก็บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ 

ท๊ังสิ๊น 

กรณียกเลิก : (ตัดกร์ุป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนกะรเดินทะงต้องท ะก่อนกะรเดินทะง 60 วัน บริษัทฯจฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกะล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิยืดเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท๊ังสิ๊น 



  

               

 

 

 ยกเลิกกะรเดินทะงภะยใน 60 วัน ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิยืดเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะงหลังช ะรฯเต็มจ ะนวนทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิเก็บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท๊ังสิ๊น 

 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงจฯต้องมีใบรับรองแพทย์จะกโรงพยะบะลรับรอง บริษัทฯจฯท ะ

กะรเล่ือนกะรเดินทะงของท่ะนไปยังคณฯต่อไป แต่ท๊ังน๊ีท่ะนจฯต้องเสียค่ะใช้จ่ะยท่ีไม่สะมะรถยกเลิกหรือ

เล่ือนกะรเดินทะงได้ตะมควะมเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกฯทันหันก่อนล่วงหน้ะเพียง 7 วันท ะกะร ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรคืนเงินทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่ัก 

 ส ะหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริกะรเฉพะฯบะงโรงแรมเท่ะน๊ัน กรณี

เดินทะงเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่ะน อะจจฯต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อะจมีควะมจ ะเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนฯน ะให้ท่ะนเปิดห้องพักเป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จฯสฯดวกกับท่ะนมะกกว่ะ  

 กะรวะงแปลนห้องพักของแต่ลฯโรงแรมจฯมีควะมแตกต่ะงกัน อะจท ะให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อะจจฯไม่ติดกันหรืออยู่คนลฯช๊ัน 

 มะตรฐะนของโรงแรมในปรฯเทศญี่ปุ่นน๊ัน อะจจฯมีควะมแตกต่ะงกันกับมะตรฐะนรฯดับสะกล แลฯใน

โปรแกรมท่ีรฯบุช่ือแลฯรฯดับมะตรฐะนของโรงแรมน๊ันจฯเป็นกะรรับรองมะตรฐะนรฯดับดะวของหน่วยงะน

กะรท่องเท่ียวของปรฯเทศญี่ปุ่นเท่ะน๊ัน ไม่สะมะรถเปรียบเทียบกับรฯดับสะกลได้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

 ทัวร์น๊ีส ะหรับผู้มีวัตถุปรฯสงค์เพื่อกะรท่องเท่ียวเท่ะน๊ัน 

 ทัวร์น๊ีเป็นทัวร์แบบเหมะกร์ุป  หะกท่ะนไม่ได้ร่วมเดินทะงหรือใช้บริกะรตะมท่ีระยกะรทัวร์รฯบุไว้ในระยกะร

ไม่ว่ะบะงส่วนหรือท๊ังหมด หรือถูกปฏิเสธกะรเข้ะ - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทะงบริษัทจฯไม่คืนเงิน

ค่ะบริกะรไม่ว่ะบะงส่วนหรือท๊ังหมดตะมระยกะรให้แก่ท่ะน 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกะล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยะวต่อเนื่อง แลฯได้มกีะรแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทะงบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเํก็บค่ะทัวรท๊ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท๊ังสิ๊น 



  

               

 

 

 ทะงบริษัทขอสงวนสิทธํิไม่รับผิดชอบค่ะเสียหะยจะกควะมผิดพละดในกะรสฯกดช่ือ นะมสกุล ค ะน ะหน้ะช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทะงแลฯอ่ืนๆเพื่อใช้ในกะรจองต๋ัวเคร่ืองบิน  ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่ง

หน้ะหนังสือเดินทะงให้กับทะงบริษัทพร้อมกะรช ะรฯเงินมัดจ ะ 

 อัตระค่ะบริกะรน๊ีค ะนวณจะกอัตระแลกเปล่ียนเงินตระต่ะงปรฯเทศ ณ วันท่ีทะงบริษัทเสนอระคะ ดังน๊ันทะง

บริษัทขอสงวนสิทธํิในกะรปรับค่ะบริกะรเพิ่มข๊ืน ในกรณีท่ีมีกะรเปล่ียนแปลงอัตระแลกเปล่ียนเงินตระ

ต่ะงปรฯเทศ ค่ะต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ะภะษีเช๊ือเพลิง ค่ะปรฯกันสะยกะรบิน กะรเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

 มัคคุเทศก์ พนักงะน หรือตัวแทนของทะงบริษัทฯ ไม่มีอ ะนะจในกะรให้ค ะสัญญะใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสะรลงนะมโดยผู้มีอ ะนะจของบริษัทก ะกับเท่ะน๊ัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรเก็บค่ะใช้จ่ะยท๊ังหมด กรณีท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงแลฯมีผลท ะให้คณฯเดินทะง 

ไม่ครบตะมจ ะนวนท่ีบริษัทฯ ก ะหนดไว้ (20 ท่ะนข๊ืนไป) เน่ืองจะกเกิดควะมเสียหะยต่อทะงบริษัทฯ แลฯผู้

เดินทะงอ่ืนท่ีเดินทะงในคณฯเดียวกัน บริษัทต้องน ะไปช ะรฯค่ะเสียหะยต่ะง ๆ ท่ีเกิดจะกกะรยกเลิกของท่ะน 

 คณฯผู้เดินทะงจ ะนวน 30 ท่ะนข๊ืนไป จืงออกเดินทะง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทะงไม่ถืง 30 ท่ะน ขอสงวนสิทธํิเล่ือน

วันเดินทะง , ยกเลิกกะรเดินทะง หรือมีกะรเปล่ียนแปลงระคะ โดยทะงบริษัทจฯแจ้งให้ท่ะนทระบล่วงหน้ะ 

10 วันก่อนกะรเดินทะง 

 กรณีท่ีท่ะนต้องออกต๋ัวภะยใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณะสอบถะมท่ีเจ้ะหน้ะท่ีทุกคร๊ัง

ก่อนท ะกะรออกต๋ัว เน่ืองจะกสะยกะรบินอะจมีกะรปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวละบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทระบล่วงหน้ะ ทะงบริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ะท่ะนออกต๋ัวภะยในโดยไม่แจ้งให้ทระบแลฯ

หะกไฟล์ทบินมีกะรปรับเปล่ียนเวละบินเพระฯถือว่ะท่ะนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ะว 

 กรณีผู้เดินทะงท่ีต้องกะรควะมช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น กะรขอใช้วีลแชร์ท่ีสนะมบิน กรุณะแจ้งบริษัทฯ 

อย่ะงน้อย 7 วันก่อนกะรเดินทะง หรือเร่ิมต๊ังแต่ท่ะนจองทัวร์ มิฉฯน๊ันทะงบริษัทฯไม่สะมะรถจัดกะรได้

ล่วงหน้ะ ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิในกะรเรียกเก็บค่ะใช้จ่ะยตะมจริงท่ีเกิดข๊ืนกับผู้เดินทะง (ถ้ะมี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทะงระชกะร (เล่มน้ะเงิน) เดินทะงเพื่อกะรท่องเท่ียวกับคณฯทัวร์ หะกท่ะนถูกปฏิเสธใน

กะรเข้ะ – ออกปรฯเทศใด ๆ ก็ตะม ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิไม่คืนค่ะทัวร์แลฯรับผิดชอบใด ๆ ท๊ังสิ๊น 

 กรณีท่ะนเป็นอิสละม ไม่สะมะรถทะนอะหะรบะงปรฯเภทได้ โปรดรฯบุให้ชัดเจนก่อนท ะกะรจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้ะก่อนเดินทะงกฯทันหัน อะจมีค่ะใช้จ่ะยเพิ่มเติม 

 เม่ือท่ะนได้ช ะรฯเงินมัดจ ะหรือท๊ังหมด ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนรับทระบแลฯยอมรับในเง่ือนไขต่ะงๆของ

บริษัทฯท่ีได้รฯบุไว้ในระยกะรทัวร์ท๊ังหมด 

ระยลฯเอยีดเพิ่มเติม 



  

               

 

 

 บริษัทฯมีสิทธํิในกะรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อะจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ระคะแลฯระยกะรท่องเท่ียว สะมะรถเปล่ียนแปลงได้ตะมควะมเหมะฯสมโดยค ะนืงถืง

ผลปรฯโยชน์ของผู้เดินทะงเป็นส ะคัญ 

 หนังสือเดินทะงต้องมีอะยุกะรใช้งะนเหลือไม่น้อยกว่ะ 6 เดือน แลฯบริษัทฯรับเฉพะฯผู้มีจุดปรฯสงค์

เดินทะงเพื่อท่องเท่ียวเท่ะน๊ัน (หนังสือเดินทะงต้องมีอะยุเหลือใช้งะนไม่น้อยกว่ะ 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหะกอะยุเหลือไม่ถืงแลฯไม่สะมะรถเดินทะงได้ ) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน,สะยกะรบินยกเลิกบิน , กะร

ปรฯท้วง,กะรนัดหยุดงะน,กะรก่อจละจล หรือกรณีท่ะนถูกปฎิเสธกะรเข้ะหรือออกเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ี

ตรวจคนเข้ะเมือง หรือ เจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะนท๊ังจะกไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะม

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทะงธรรมชะติ(ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ืงอะจจฯปรับเปล่ียนโปรแกรมตะมควะมเหมะฯสม) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกผู้เดินทะงปรฯสบเหตุสภะวฯฉุกเฉินจะกโรคปรฯจ ะตัว ซ่ืง

ไม่ได้เกิดจะกอุบัติเหตุในระยกะรท่องเท่ียว(ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกท่ะนใช้บริกะรของทะงบริษัทฯไม่ครบ อะทิ ไม่เท่ียวบะง

ระยกะร,ไม่ทะนอะหะรบะงม๊ือ,เพระฯค่ะใช้จ่ะยทุกอย่ะงทะงบริษัทฯได้ช ะรฯค่ะใช้จ่ะยให้ตัวแทน

ต่ะงปรฯเทศแบบเหมะจ่ะยขะด ก่อนเดินทะงเรียบร้อยแล้วเป็นกะรช ะรฯเหมะขะด 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดสิ่งของสูญหะยจะกกะรโจรกรรมแลฯหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจะกควะมปรฯมะทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกรฯเป๋ะเกิดสูญหะยหรือช ะรุดจะกสะยกะรบิน 

 กรณีท่ีกะรตรวจคนเข้ะเมืองท๊ังท่ีกรุงเทพฯแลฯในต่ะงปรฯเทศปฎิเสธมิให้เดินทะงออกหรือเข้ะปรฯเทศท่ี

รฯบุไว้ในระยกะรเดินทะง บริษัทฯขอสงวนสิทธํิท่ีจฯไม่คืนค่ะบริกะรไม่ว่ะกรณีใดๆท๊ังสิ๊น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวระคะพิเศษ กรณีท่ีท่ะนไม่เดินทะงพร้อมคณฯไม่สะมะรถน ะมะเล่ือนวันหรือคืนเงิน

แลฯไม่สะมะรถเปล่ียนช่ือได้หะกมีกะรปรับระคะบัตรโดยสะรสูงข๊ืน ตะมอัตระค่ะน้ะมันหรือค่ะเงิน

แลกเปล่ียน ทะงบริษัท สงวนสิทธํิปรับระคะต๋ัวดังกล่ะว 

 เม่ือท่ะนตกลงช ะรฯเงินไม่ว่ะท๊ังหมดหรือบะงส่วนผ่ะนตัวแทนของบริษัทฯหรือช ะรฯโดยตรงกับทะงบริษัท

ฯ ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ะงๆท่ีได้รฯบุไว้ข้ะงต้นน๊ีแล้วท๊ังหมด 

 กร์ุปท่ีเดินทะงช่วงวันหยุดหรือเทศกะลท่ีต้องกะรันตีมัดจ ะกับสะยกะรบินหรือผ่ะนตัวแทนในปรฯเทศหรือ

ต่ะงปรฯเทศ รวมถืงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจฯไม่มีกะรคืนเงินมัดจ ะหรือค่ะทัวร์

ท๊ังหมด 



  

               

 

 

 ในกรณีของ PASSPORT น๊ัน จฯต้องไม่มีกะรช ะรุด เปึยกน้ะ กะรขีดเขียนรูปต่ะงๆหรือแม้กรฯท่ังตระปํัมละย

กะร์ตูน ท่ีไม่ใช่กะรปรฯทับตระอย่ะงเป็นทะงกะรของตม. กรุณะตรวจสอบ PASSPORT ของท่ะนก่อนกะร

เดินทะงทุกคร๊ัง หะก ตม.ปฎิเสธกะรเข้ะ-ออกเมืองของท่ะน ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น 

 กรณีมี “คดีควะม” ท่ีไม่อนุญะติให้ท่ะนเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ โปรดท ะกะรตรวจสอบก่อนกะรจองทัวร์

ว่ะท่ะนสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้หรือไม่ ถ้ะไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือกะรควบคุม

ของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น 

 กรณ ี“หญิงต๊ังครรภ์” ท่ะนจฯต้องมีใบรับรองแพทย์ รฯบุชัดเจนว่ะสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ 

รวมถืงระยลฯเอียดอะยุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน๊ีอยู่เหนือกะรควบคุมของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆ

ท๊ังสิ๊น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่ะนเง่ือนไขกะรเดินทะงแลฯระยกะรทัวรอ์ย่ะงลฯเอยีดทุกหน้ะอย่ะงถ่อง

แท้แล้วจืงมัดจ ะเพื่อปรฯโยชน์ของท่ะนเอง ทะงบรษัิทฯจฯถือว่ะ ท่ะนรบัทระบแลฯยอมรบัในเง่ือนไข

ต่ะงๆของบรษัิทฯทีไ่ด้รฯบุในระยกะรทัวรท๊ั์งหมด** 

 

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


