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บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้เครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

XJ600 BKK(สุวรรณภมิู) - NRT(นาริตะ) 23.50 – 08.00 
XJ601 NRT(นาริตะ) - BKK(สุวรรณภมิู) 09.15 – 14.30 

 

 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                                                                                              (-/-/-) 
20.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน า
มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

  **กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน** 
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและ

จบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  
23.50  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบนิที่ XJ600  **ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 

วนัท่ี 2 
นาริตะ – วดันาริตะซนั ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซนัโดะ – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค –  โกเทม็บะ พรีเม่ียม 
เอาท์เลท็                                                                                                                                                  (–/L/D) 

08.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** ตามเวลาท้องถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา **  
น าทุกท่านสู ่วดันาริตะซนั ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวดัในพระพุทธศาสนาทีต่ ัง้อยู่ในเมอืงนา
รติะ จงัหวดัชบิะที่วดัแห่งนี้มรีูปเคารพขององค์ฟุโดเมยีวโอ ที่มชีื่อเรยีกขานกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณว่า "นารติะฟุโด" 
ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอืเป็นหน่ึงในศาสนสถานส าคญัทีเ่ป็นศูนยก์ลางความศรทัธาต่อองคฟุ์โดเมยีวโอ 
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จากนัน้อสิระเดนิเล่น นาริตะโอโมเตซนัโดะ ถนนชอ้ปป้ิงสวยงามทีน่ าไปสูว่ดันารติะซงัชนิโชจ ิถนนเสน้น้ีเหมาะส าหรบั
เดนิเล่นและซือ้ของทานเล่นและของทีร่ะลกึพืน้เมอืงก่อนเขา้ชมวดั หรอืทานอาหารในรา้นจ านวนมากทีข่ายปลาไหลสดๆ 
ย่างบารบ์คีวิแสนอร่อย 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU 
บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง มีเน้ือสตัว์ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น หมู เน้ือววั ไก่ ไม่อัน้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มีเมนู
อ่ืนๆเช่น ซูชิ ราเมง สลดั ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

 น าท่านออกเดนิทางต่ไปยงั หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ในบรเิวณทะเลสาบ
ทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิดว้ยววิทวิทศัน์ของหมู่บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสิูงตระหง่าน และสายน ้า
บรสิุทธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสนิค้าแบรนด์เนมทัง้ 

STREET BRAND และ HI-END BRAND ทีย่ิง่ใหญ่ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ 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 KIDSเป็นตน้ 
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ค า่ บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น+ บุฟเฟ่ต์ขาป ู
ท่ีพกั FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แชน ้าแร่
ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 

วนัท่ี 3 
ภเูขาไฟฟูจิชัน้ 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปป้ิง
ชินจกุ ุ                                                                                                                            (B/L/–)      

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิงั หรอื ทีเ่รารูจ้กักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่ระหว่าง จ.ชซิึ

โอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก
ในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาตไิด้มอบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยงัเป็น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิี่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่่านมา องคก์าร
ยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจ ิไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ภเูขา
ไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีด่แูลทาง
ขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณี
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ใดๆ เพราะทางบรษิทัได้ช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกบัความ
สวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศทีบ่รสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระใหทุ้กท่านไดเ้กบ็ภาพ
ความประทบัใจเกบ็ไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลาย
บรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 
  
 บนภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 นี้  ยังเป็นที่ตัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่

สกัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นที่ส าหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงัชัน้ 5 นี้ ถูก
เรียกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุ
ปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจา้แห่งนี้มสีมบตัขิองท่านเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่
ทีม่นี ้าหนักกว่า 375 กโิลกรมั ตกอยู่ทีพ่ ืน้ในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นต้น จงึ
เป็นทีม่าว่าท าไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลงักลบัไปเป็น
ฝากของเป็นทีร่ะลกึ 
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 น าท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและท่าน
จะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่เกดิขึ้นในประเทศ
ญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระ
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 
            น าท่านเดินทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ ( IYASHI NO SATO VILLAGE) ตัง้อยู่ ในพื้นที่ที่ เคยเป็นหมู่บ้าน

เกษตรกรรมบนชายฝัง่ทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่ นพดัถล่มในปี 1966 จนกระทัง้
ต่อมาอกี 40 ปีไดร้บัการบูรณะขึ้นใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษา
เรยีนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม ลองและซื้อสนิคา้หตัถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลงัคาเรอืน 
ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงใหเ้ป็นร้านค้า รา้นอาหาร พพิธิภณัฑ ์และแกลเลอรี ่ซึ่งแต่ละหลงักจ็ะมคีวามเชี่ยวชาญในงานฝีมอื
ดัง้เดมิทีต่่างกนั เช่น เครื่องปั้นดนิเผา ธูป และผ้าทอ หรอือาจเขา้ร่วมทดลองผลติกระดาษวาช ิถ่านชารโ์คล และบะหมี่
โซบะด้วยตนเอง  ส่วนของพิพิธภัณฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ(WATANABE HOUSE)ที่จัดแสดงเกี่ยวกับ
ชวีติประจ าวนัของเกษตรกรที่เคยใช้ชวีติอยู่ในแถบนี้ พพิธิภณัฑ์การกดัเซาะและการควบคุมตะกอน(EROSION AND 
SEDIMENT CONTROL MUSEUM) ทีอ่ธบิายถงึสาเหตุของการเกดิดนิถล่มทีท่ าลายหมู่บา้น และเทคนิคการใชป้้องกนั
ภยัพบิตับิา้นทีเ่หลอืจะเป็นอารต์แกลเลอรี ่แสดงงานศลิปะทอ้งถิน่ รา้นผลติ และสตูดโิอถ่ายภาพบุคคล ซึ่งนักท่องเทีย่ว
จะได้ลองสวมชุดกิโมโนะ หรอืชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยงัมรี้านอาหาร
ตัง้อยู่รอบๆหมู่บา้นอกีดว้ย (**รายการน้ีไม่รวมค่าเช่าชุดกโิมโน**) 

 
 
 

 น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ(SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสนิค้ามากมายและ เครื่องใช้ 
ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนด์
เนม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และ
อื่นๆ อกีมากมาย 
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ค า่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 4 
สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด ์- ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ  - เมืองเก่าซาวาระ - อิออน นาริตะ 
มอลล ์                                                                                                                                           (B/-/-)                                                             

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอบิาราก ิเที่ยวชม สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (HITACHI SEASIDE PARK) สวนดอกไม้ที่ตัง้อยู่
บน เนินเขาโคเชยี (KOCHIA HILL) ครอบคลุมพืน้ที ่35,000 ตารางเมตร  “สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด์” ท่านจะไดช้ม “ทุ่ง
ดอกโคเชยี”  เป็นไมพุ้่มชนิดหนึ่งทีม่ตี้นก าเนิดมาจากยุโรปตอนใต้ โดยไมพุ้่มสามารถเปลีย่นสไีด ้3 ส ีตามช่วงเวลาช่วง
หน้ารอ้นพุ่มไมจ้ะเป็นสเีขยีว ช่วงต้นฤดูใบไมร้่วงพุ่มไมจ้ะเปลีย่นเป็นสแีดง ต่อมากลายเป็นสเีหลอืง จนเขา้ฤดูใบไมร้่วง
จะเปลีย่นเป็นสนี ้าตาล เมื่อแหง้สามารถน ามามดัรวมเป็นไมก้วาดได้ 
สวยอศัจรรยแ์ถมมปีระโยชน์ และชม “ทุ่งดอกคอสมอส” ทีพ่รอ้มผลบิานภายรอบบรเิวณลานดอกไมก้วา้ง ดอกคอสมอสมี
หลากสผีสมผสานกนัอย่างสวยงาม ใหท้่านเดนิเล่นและเกบ็ภาพประทบัใจภายในสวนตามอธัยาศยั ..(ความสวยงามของ
ดอกไมข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
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น าท่านสู่ ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ เป็นตลาดปลาทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงอบิาราก ิจ าหน่ายอาหาร
ทะเลทีส่ด อร่อย และทีส่ าคญัสุดถูกมากๆ ทีน่ี่ถอืว่าเป็นตลาดปลาชัน้น าของเขตคนัโต โดยทุกปีจะมนีักท่องเทีย่วทัง้
ภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดัมาเยีย่มชม ถงึหนึ่งลา้นคน ซึง่ภายในตลาดจะมรีา้นคา้จ าหน่ายอาหารทะเลสด หรอืแปร
รปู รวมถงึรา้นอาหารและซูชสิายพาน และรา้นอาหารทีน่่าสนใจมากมาย 

เท่ียง อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ ( SAWARA OLD TOWN ) เมอืงที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ แห่งชิบะ เป็น
เมอืงเล็กๆตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงนารติะ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ
(1603-1867)ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ยงัคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรอืนที่ตัง้เรียงรายมาตัง้แต่สมยั
โบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมอืนเมื่อรอ้ยกว่าปีที่แลว้ ดว้ยความร่วมมอืของคนในทอ้งถิน่ อสิระใหท้่านสมัผสัเมอืง
เก่าดัง้เดมิของญีปุ่่ น รา้นคา้ต่างๆ และคลงัสนิคา้จากสมยัเอโดะ 

 น าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (AEON NARITA MALL) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มรีา้นคา้ที่
หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงัมรี้านเสื้อผ้า
แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 
เป็นต้น ซึ่งบางรา้นไม่ต้องเสยีภาษสีนิค้าส าหรบันักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่าย
อาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถดัไปจากห้างสรรพสนิค้ายงัมโีรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิด
ใหบ้รกิาร 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั        

ค า่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 5    นาริตะ  – กรงุเทพ (สุวรรณภมิู)                                                                                                       (B/-/-) 
เช้า      บริการอาหาร เซตเบนโตะ 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
09.15    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ XJ601 **

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
14.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 

*************************************** 
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อตัราค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 18,000 บาท 
ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

04-08 ตุลาคม 2565 29,900 6,000 

05-09 ตุลาคม 2565 30,900 6,000 

06-10 ตุลาคม 2565 30,900 6,000 

07-11 ตุลาคม 2565 30,900 6,000 

08-12 ตุลาคม 2565 29,900 6,000 

11-15 ตุลาคม 2565 33,900 6,000 

12-16 ตุลาคม 2565 35,900 6,000 

13-17 ตุลาคม 2565 33,900 6,000 

14-18 ตุลาคม 2565 30,900 6,000 

15-19 ตุลาคม 2565 29,900 6,000 

18-22 ตุลาคม 2565 29,900 6,000 

19-23 ตุลาคม 2565 33,900 6,000 

20-24 ตุลาคม 2565 35,900 6,000 

21-25 ตุลาคม 2565 35,900 6,000 

22-26 ตุลาคม 2565 33,900 6,000 

25-29 ตุลาคม 2565 29,900 6,000 

26-30 ตุลาคม 2565 30,900 6,000 

27-31 ตุลาคม 2565 30,900 6,000 

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 65 30,900 6,000 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 65 29,900 6,000 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

การเข้าประเทศญ่ีปุ่ นแนะน าให้มีการท าประกนัการเดินทาง โดยรายการน้ีไม่รวมประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนั
สุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 ท่านสามารถติดต่อเพื่อชื้อประกนัได้ในราคาเร่ิมต้น 225 บาท (แผน EASY VISA) ประกนั
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบติัเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่า
รกัษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอ่ืนๆ (เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ 
 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ได้
ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ 
(บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสรมิเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม ทางบริษัท
อาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถบสัน า
เท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 
ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิที่
เกดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ในกรณี

มงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน 
จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติวงเงนิท่านละ 
1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

- ค่าวีซ่า (ในกรณีท่ีมีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทัจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท) 
 

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 ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรยีกเก็บเพิม่เตมิ หากสายการบนิมีการเก็บภาษีน ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ลูกคา้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ได้
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ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์

ทีท่างญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์
ใช้ในการยนืยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดนิทาง หรอืเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบั
น โยบายของสายการบินและบริษัทคู่ ค้ า  และ ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น                  
แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 15,000 บาท หลงัจาก

ส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน 
พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทันที
หลงัจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนั
กลบั และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่ว่าส่วนในส่วน
หนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่า
ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

-  กรณียื่นวซี่าไม่ผ่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวซี่าและจดัเตรยีมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่าย
อื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซี่า เป็นตน้ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบั

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

และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

https://bit.ly/3NVFrkV
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- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการยกเลกิ
เทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกค้า โดยยดึตามนโยบาย
ของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการ
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 
สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อน
เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่
เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

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

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทาง
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บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  หากระหว่าง
เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 
** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


