
 
 

 

 
บินด้วยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ (JL) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(BKK) 

JL708 BKK(สุวรรณภูม)ิ - NRT(นารติะ) 08.05 – 16.20 
JL033 HND(ฮาเนดะ) - BKK(สุวรรณภูม)ิ 00.45 – 05.00 

**โหลดกระเป๋าโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 46 กก.(2 ชิน้ ชิ้นละไม่เกนิ 23 กก.)  และถอืขึน้เครื่องบนิไดไ้ม่เกนิ 7 กก. ** 



 
 

 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – สนามบินนาริตะ                                                                                    (–/–/D) 
05.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน JAPAN AIRLINE โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

08.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เมืองนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน JAPAN 
AIRLINE  เทีย่วบนิที ่JL708 

16.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

ค า่  บริการอาหาร แบบเซตเบนโตะ  
ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 2 ล่องเรือ ทะเลสาบฮาโกเน – หบุเขาโอวาคดุานิ – โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็                        (B/L/D)                                                                                                                                                                 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่ล่องเรือ ทะเลสาบฮาโกเน "เรอืทศันาจรชมทะเลสาบฮาโกเน" หรอื "เรอืโจรสลดัฮาโกเน่" จะพา

ทุกท่านเทีย่วชมทวิทศัน์ของทะเลสาบอะช ิและแวะจอดตรงท่าเรอืทัง้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ ท่าเรอื TOGENDAI, ท่าเรอื 
HAKONEMACHI และท่าเรอื MOTO-HAKONE โดยใชเ้วลาเดนิทางรอบทะเลสาบประมาณ 60 นาท ีผ่านจุดชม
ววิต่างๆ เช่น ภูเขาไฟฟูจ ิและ "เสาโทรอิแิห่งสนัตภิาพ" ของศาลเจา้ฮาโกเน  



 
 

 
 น าท่านชม ไข่ด า (KURO TAMAGO) ใหอ้ายุยนืที่ หบุเขาโอวาคดุานิ (OWAKUDANI) ภูเขาไฟทีย่งัคุกรุ่นมา

หลายพนัปีของเมอืงฮาโกเน ซึง่ไขด่ าตม้ดว้ยน ้าแร่ก ามะถนัทีผุ่ดขึน้มา สดี าของเปลอืกไข่กม็าจากสขีองก ามะถนั      
คนญี่ปุ่ นมีความเชื่อว่าการได้กินไข่ด า 1 ฟองจะท าให้อายุยืนขึ้นอีก 7 ปี  และที่นี่ยังมีร้านขายของฝาก 
รา้นอาหาร ทีแ่ต่ละอย่างลว้นท าออกมาเป็นสดี าหรอืท าออกมาเป็นรูปไข่ เช่น ไอศกรมีสดี า กาชาปองรูปไข่ด า 
ฯลฯ 



 
 

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์

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 KIDS เป็นตน้ 

  
ค า่          บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปทูานได้ไม่อัน้ 
ท่ีพกั       DADU FUJI RESORT, FUJISAN GARDEN RESORT หรือเทียบเท่า  



 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จกักันทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่
ระหว่าง จ.ชซิึโอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาที่มคีวามสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาที่มชีื่อเสยีง
และเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาตไิด้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์
หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุก
ฤดกูาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่่านมา องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจ ิไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  น าท่านเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีที่
อากาศไม่เอื้ออ านวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีดู่แลทางขึน้จะเป็นผู้พจิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีที่
ไม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้ าระค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว ) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและววิ
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทบัใจ
เก็บไว้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื้อสนิค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสญัลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกิดแผ่นดินไหวที่
เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถ
หลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

วนัท่ี 3 
 ภเูขาไฟฟูจิชัน้ 5 – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว - ซากรุะ คาวาคจิุโกะ – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค - ชม
เทศกาลทิวลิป ฮามุระ - ชินจุก ุ                                                                                                     (B/L/-)                                                                  



 
 

 น าท่านชม ดอกซากรุะ บรเิวณ ทะเลสาบคาวากจิุโกะ (LAKE KAWAGUCHIKO) หนึ่งในที่เที่ยวญี่ปุ่ นยอด
ฮติตลอดกาล ทะเลสาบทีก่วา้งใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจ ิอยู่บรเิวณเชงิภูเขาไฟ สภาพ
อากาศบรเิวณนี้เยน็สบายตลอดปี รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ และทวิทศัน์สวยงามตลอดปี  ในช่วง
เวลาที่พลาดไม่ได้เลยที่จะได้ชื่นชมดอกซากุระบาน คอืในช่วงปลายเดอืนมนีาคมจนถงึเดอืนเมษายน จะบาน
สะพรัง่สวยงามเรยีงรายรมิทะเลสาบ สามารถชมววิไดท้ัง้ทะเลสาบและภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างชดัเจน นบัเป็นจุดชม
ซากุระยอดฮิตที่สุดอีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ น(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายมีนาคมถึงกลางเดือน
เมษายน ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 
น าท่านออกเดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ในบรเิวณ
ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยววิทิวทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสิูง
ตระหงา่น และสายน ้าบรสิุทธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 



 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ชมทิวลิป HAMURA CITY ในช่วงต้นเดอืนเมษายน ดอกทวิลปิจะเริม่บาน สรา้งความสดใสไป
ทัว่พืน้ทีข่องเมอืง เนื่องจากทีน่ี่นิยมปลูกทวิลปิกนั เราจะเหน็ดอกทวิลปิขึน้ตามรมิถนน ในเขตบา้นเรอืนมากมาย 
จากทุ่งนาที่รกร้างในช่วงฤดูหนาว มาสู่ทุ่งที่มดีอกทิวลิปกว่า 60 ชนิดและดอกทิวลิปกว่า 4 แสนต้น สวยราว
สวรรคบ์นดนิ ดอกทวิลปิจะบานสะพรัง่ในฤดูใบไม้ผลิ ปกตทิุกปีจะเริม่จดังานประมาณวนัที่ 10 เมษายนถอืเป็น
ช่วงเวลาทีด่ทีีสุ่ดท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวทีผู่ค้นมาเยีย่มชมใหค้วามสนใจกนัมาก (โดยปกตดิอกทวิลปิจะ
บานประมาณกลางเดอืนเมษายน ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 



 
 

 
 น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ (SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ 
เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 
เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , 
SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

   



 
 

ค า่    อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 
 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรอืเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมไีกด์คอยให้ค าแนะน าในการ

เดนิทาง (ไม่มรีถใหบ้รกิาร) อาท ิ

 ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รปูปัน้สุนขัแสนรู้

ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุควิ ทัง้

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญี่ปุ่ นในฤดตู่างๆอื่นๆมากมาย  

 SHISUI PREMIUM OUTLETS อยู่ใกล้กบัสนามบนินารติะ เปิดให้บรกิารทุกวนั มแีบรนด์ชัน้น 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. ช้อปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิค้าแบรนด์เนมทีแ่หล่ง

รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

 หรอืหากท่านใดมคีวามประสงค์จะ เลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด ์1 DAY PASSPORT เพ่ิมท่านละ 3,200.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่าน

สนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตวั

ใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก

ภาพยนตร์ THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน HAUNTED MANTION สัมผัสความ

น่ารกัของตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ SMALL WORLD ชมภาพยนตรส์ามมติTิHE INVENTION OF THE 

YEAR ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยงัจะไดส้มัผสั

กบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดสินีย์ อย่าง มกิกี้เม้าส์ มนินี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอกีมากมายสนุกกบัการ

จบัจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 

เทียง/ค า่  อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั                                                                                                       (B/-/-)                                        



 
 

เช้า        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จ้าแม่กวน   อิ
มทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ่งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 
ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย
อยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวดั ที่มชีื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวัวหิารที่
ประดษิฐานเจ้าแม่กวนอมิทองค า มชีื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของร้านค้า ขาย
ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได้
เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 
น าท่านเดนิทางสู ่สวนอุเอโนะ (UENO PARK) เรยีกไดว้่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ทีถ่า้มา
แถวๆย่านอุเอะโนะรบัรองว่ามาแลว้ไม่ใช่นัง่พกัผ่อนเพลนิๆเฉยๆแน่นอน เพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ใช่แค่
เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ขา้งในบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆ โดยภายในมทีัง้วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวน
สตัว ์มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศร่มรื่นจงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนิยมมาพกัผ่อนกนั ช่วงปกตทิีว่่าคนนิยม
มาแลว้บอกเลยว่าจะพคีสุดๆกช็่วงฤดใูบไมผ้ลขิองทุกๆปี (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลายเดอืน
มนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

วนัท่ี 5 
  วดัอาซากซุะ - ถนนนากามิเซะ - ชมซากรุะท่ีอเูอโนะ พารค์ - ฮาราจกุ ุ- ชิบุย่า - โอไดบะ -                   

สนามบินฮาเนดะ - กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                                                  (B/–/–)                                                                                                                       



 
 

 
น าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิง ย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมเสือ้ผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคอืคนที่

ก าลงัมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรอืต้องการหาซื้อเสือ้ผ้าแนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาได้จากที่นี่

อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเหน็วยัรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดไูดท้ีน่ี่ได ้จะมวียัรุ่นญีปุ่่ นน่ารกัๆ เดนิ

กนัเตม็ถนนเหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ดงั

ระดบัโลก อาท ิCHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการ

หารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มแีบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยงัมรี้านขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีทัง้ยงัม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋า

สุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

 
เท่ียง อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 



 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” 

รปูปัน้สุนขัแสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรบัหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิิ

มารุควิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญี่ปุ่ นในฤดตู่างๆอื่นๆมากมาย  

 น าท่านเดนิทางสู่ โอไดบะ (ODAIBA) เป็นสถานทีท่ีม่สีภาพเป็นเกาะอยู่ตรงบรเิวณอ่าวโตเกยีว แรกเริม่ เกาะนี้
ถูกสรา้งขึน้ในสมยัเอโดะเพื่อใชส้ าหรบัเป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานของขา้ศกึ ต่อมาทางญี่ปุ่ นไดท้ าการ
ถมทะเลเพิ่มพื้นที่ของเกาะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงท่าเรือ จนปัจจุบันมี
โรงแรมและห้างสรรพสนิค้าต่าง ๆ เกดิขึน้มากมายจนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่นิยมอกีแห่งหนึ่ง ถอืไดว้่าโอ
ไดบะคือเกาะที่เกิดจากน ้ ามือมนุษย์เลยทีเดียว และปัจจุบันญี่ปุ่ นก็ได้เลือกให้ย่านโอไดบ ะเป็นย่านแห่ง
เทคโนโลยีอีกด้วย พาชม กนัดัม้ RX-0 UNICORN ความสูงขนาดสมจริงถึง 19.7 เมตร รวมถึงระบบและ
ส่วนประกอบทีม่คีวามซบัซ้อนกว่ารุ่นก่อนทีน่ ามาจดัแสดง ยกตวัอย่างเช่น เขาทัง้ 2 ขา้งทีจ่ะรวมเขา้มาเป็นเขา
เดยีวใน UNICORN MODE และจุดแสดงไฟตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มมีากถงึ 50 จุด เวลาที่เปลี่ยนร่าง
เป็น DESTROY MODE ทีจ่ะจดัแสดงในช่วงกลางคนื เรยีกไดว้่าอลงัการงานสรา้งไม่แพรุ้่นก่อนเลยทเีดยีว 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) ประเทศญ่ีปุ่ น 

00.45 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ JAPAN AIRLINE  เทีย่วบนิ
ที ่JL033 

05.00 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสรมิเตยีง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถ
บสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

08 – 13 เมษายน 2566 61,999 8,500 

09 – 14 เมษายน 2566 63,999 8,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 27,500 บาท  
ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 



 
 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 46 กก. (2 ชิ้นชิ้นละไม่เกนิ 23 กก.) และ ถอืขึน้เครื่องบนิได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 
ก.ก.  

- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รู้จกักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้อยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 



 
 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษนี ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ลูกคา้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าวีซ่า 
- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบัทางบรษิทั กรณี
เป็นบวกหรอืติดโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยนืยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดินทาง หรอืเก็บ
เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 35,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่ว่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
 
 
 

https://bit.ly/3NVFrkV


 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง

กบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบิน บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดินทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 
หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 
 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่
จ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 


