
 

 

  
 

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ข้ึนเครื่องท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 
XJ600 BKK (สุวรรณภูมิ) – NRT (นาริตะ) 23.50 – 08.10 

XJ601 NRT (นาริตะ) – BKK (สุวรรณภูมิ) 09.15 – 14.35 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 



 

 
 

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                             (–/–/–)                                                                                                                                                                                                                                       
20.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อร ับหน้ากากอนามยั และมคัคุเทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

  **กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน** 
ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษ

ปรับและจับ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง   
23.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดย  สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  

XJ600  **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 
DAY 2  นาริตะ –วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – โกเท็มบะ พรีเม่ียมเอาท์เล็ท  –  หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮัค

ไค                                                                                                                                                   (–/L/D)                                                                                 
08.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **  
น าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความ
ศักดิสิ์ทธิ ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน   อิ
มทองค าที่ศักดิสิ์ทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั ้งปี  
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวน
ห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของร้านค้า ขาย
ของที่ระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้
เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก  



 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU 

บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง มีเน้ือสัตว์ให้เลือกมากมาย ไม่อัน้ เลือกทานได้ตามใจชอบ 
 น าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์

เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ เช่น MICHEL 
KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 
DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 
PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นต้น 

 
 น าท่านออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูง
ตระหง่าน และสายน ้าบริสุทธิท์ี่เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกัน 



 

 
ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อัน้  
ท่ีพัก FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้
แชน ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเ วียน
โลหิตดีข้ึน 

 
 
DAY 3  ภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – FUJI SHIBAZAKURA PARK - ย่านชินจูกุ         (B/L/–)                                                                                     
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่ เรารู้จักกันทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI)  ตั ้งอยู่

ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์
หน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น



 

มรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย  น าท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5  (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์ม่ขึ้น ใน
กรณีที่อากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่า นั้น 
กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ช าระ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย 

 
 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่
เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได้น้ี ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางชมดอกพ้ิงค์มอส ที่ FUJI SHIBAZAKURA PARK สัมผัสกับความงามเทศกาลที่น่าสนใจและ

ดึงดูดผู้คนจากความสวยงามของดอกพิงค์ มอสสีชมพูสวยสดที่ท าการปลูกและดูแลรักษาเป็นอย่ า งดี  
นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความงดงามของดอกชิบะซากุระ หรือดอกพิงค์มอส ท่ามกลางภาพเบ้ืองหลังที่เ ป็น
ภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ในช่วงก าลังสวยงามเป็นพิเศษ มองเห็นได้เด่นชัด เหมาะแก่การเก็บภาพความประทับใจ และ
ด้วยความสวยของดอกพิงค์มอสที่บานสะพรัง่เต็มพ้ืนที่กลายเป็นสีชมพูสดใสที่สวยราวกับภาพวาดในเทพ
นิยาย เป็นที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว ทัง้ยังสามารถหาของกินท้องถิ่น และ ของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับมา
ได้อีกด้วย (ขอสงวนสิทธิก์รณีดอกพ้ิงค์มอสไม่บาน น าท่านท่องเที่ยวที่หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะแทน)     



 

 
น าท่านช้อปป้ิง ย่านชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า 
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า แบ
รนด์เนม เส้ือผ้าแฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK I  I , 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 
ค ่า อิสระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพัก  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 4   อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย                                                                                                            (B/–/–)                                                                                                                        
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการ

เดินทาง อาทิ 

 ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระ

จักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิที่มีความส าคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพ

จากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด   



 

 ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่ก าลังมองหาซ้ือเส้ือผ้า

แบบแปลกๆ หรือต้องการหาซ้ือเส้ือผ้าแนว COST PLAY ท่านยังสามารถหาได้จากที่น่ีอีกด้วย หรือ ถ้า

ต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่ น่ีได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนน

เหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แล้ว ท่านยังได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก 

อาทิ  CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรื อสาวก  ONITSUKA TIGER ที่ ต้ องการหา

รองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั ้งยังมีร้านขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั ้งยั งมี SHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกด้วย  

 ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสน

รู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทัง้

เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชัน่ชัน้น าของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  

 SHISUI PREMIUM OUTLETS อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ เปิดให้บริการทุกวัน มีแบรนด์ชัน้น าของญี่ปุ่ นและ

แบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น COACH, COACH MEN,DISNEY STORE, 

ISETAN, UGG, G-STAR RAW, BILLABONG, PUMA, GAP, TAKEUCHI KIKUCHI, MICHAEL 

KORS,TOMMY HILFIGER, NEW BALANCE, DIESEL, SAMSONITE, SAMANTHA THAVASA, POLO 

RALPH LAUREN สามารถช้อปได้ตัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ช้อปป้ิงอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่ง

รวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 

 หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะ เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ 1 DAY PASSPORT เพิ่มท่านละ 3,200.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซ่ึงเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่ สร้าง

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้

ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่อง

เล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก

ภาพยนตร์ THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน HAUNTED MANTION สัมผัสความ

น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก SMALL WORLD ชมภาพยนตร์สามมิติTHE INVENTION OF 

THE YEAR ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยังจะได้

สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินน่ีเม้าส์ พร้อมผองเพ่ือนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับ

การจับจ่ายซ้ือของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 
แผนที่การเดินทาง 

     

  
UENO 

 
NIPPORI 

 
AIRRPORT 

  

นาที   41   36     KEISEI SKYLINER 

      
  

  

 
IKEBUKURO SHINJUKU SHIBUYA SHINAGAWA TOKYO   

  



 

 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม(มีเป็นบางโรงแรม) แต่เน่ือง

ด้วยจะต้องเริ่มตัง้ แต่ 9.00 น.เป็นต้นไปเพราะเน่ืองจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกค้าใช้

บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซ่ึงอาจจะท าให้ขึ้นรถบัสไม่ครบตามจ านวนผู้เดินทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย KEISEI SKYLINER เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้

ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 7.28-18.20 

น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง     

3) รถไฟสาย NARITA EXPRESS (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้ างสูง

นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุที่นัง่บนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่ นัง่เบาะสามารถ

หมุนเข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟ

ให้บริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง   

4) AIRPORT LIMOUSINE BUS เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสน้ีจะจ ากัดจ านวน

ผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที 

ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายุต ากว่า 12 จะเสียครึ่งราคา  

5) TAXI ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 

เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน)   

*** ราคาค่าเดินทางอาจจะมีการเปล่ียนแปลง *** 

เท่ียง-ค ่า  อิสระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพัก  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5   นาริตะ  - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)                                      (B/–/–)                                                                                                                                                                                                                                        
เช้า      บริการอาหาร เซตเบนโตะ 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 
09.15    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  

XJ601 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
14.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

นาที 97 92 84 80 67   

NARITA EXPRESS 

N'EX 

      
  

  

 
IKEBUKURO SHINJUKU SHIBUYA TOKYOCITY SHINAGAWA   

  

นาที 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

AIRPORT LIMOUSINE 

BUS 

      
  

  

 
TOKYO AREA 

   
  

  
นาที 90+           TAXI 



 

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

อัตราค่าบริการ 

วันท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

05-09 พฤษภาคม 2566 34,999 6,500 

06-10 พฤษภาคม 2566 BUS01 33,999 6,500 

06-10 พฤษภาคม 2566 BUS02 33,999 6,500 

07-11 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

08-12 พฤษภาคม 256 33,999 6,500 

09-13 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

09-13 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

10-14 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

11-15 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

11-15 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

11-15 พฤษภาคม 2566  BUS03 33,999 6,500 

12-16 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

12-16 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

12-16 พฤษภาคม 2566  BUS03 33,999 6,500 

13-17 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

13-17 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

14-18 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

14-18 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

15-19 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

17-21 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

18-22 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

19-23 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

19-23 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

20-24 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 



 

**หากต้องการท ากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 
 
 
 
 
 

ข้อส าคัญ  

- อัตราน้ียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่าน้ัน การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ
โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)  กรณีท่ีห้อง TRP 
เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่าน
จะต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยว 

21-25 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

22-26 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

23-27 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

24-28 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

25-29 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

25-29 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

26-30 พฤษภาคม 2566  BUS01 33,999 6,500 

26-30 พฤษภาคม 2566  BUS02 33,999 6,500 

27-31 พฤษภาคม 2566 33,999 6,500 

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2566 33,999 6,500 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2566 33,999 6,500 

31 พ.ค. - มิ.ย. 2566  35,999 6,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 18,500 บาท 
ไม่มีราคาเด็ก ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 



 

- อัตราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศ ญ่ีปุ่น 
รถบสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวันละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ส าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่า ยท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพิ่มสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้า มันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR)  หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
- รถรับส่งน าเที่ยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- หัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 

ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน
มาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
- ค่าวีซ่าส าหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 



 

- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง  
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับสาย

การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมเติม 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- อัตราน้ียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกันการเดินทางท่ีครอบคลุมประกันสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีท่ีไม่มีวัคซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดินทางไม่เกิน 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณี
เป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพ่ือท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน             แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันน้ี กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 
LIST)  ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เ น่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่าน้ัน  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการย่ืนเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทันทีหลังจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ณ วันกลับ และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่ บริษัท
ก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์ม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% 

 

https://bit.ly/3NVFrkV


 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั ้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดิน

ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทัง้หมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ

การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า 
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ส้ิน 

 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ีย นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ ส่ิงส าคัญ ท่าน
จ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทัง้ส้ิน   

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในกา รออก
บัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง
ช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 



 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัท  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากั บเท่านั้นกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดิ นทาง 
(เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรั บการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รั บ
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแล้ว 

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณี
ที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว**  

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


