
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ22 WINTER SNOW OSAKA TOKYO 
เท่ียวญ่ีปุ่น...โอซากา้ เกยีวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชริาคาวาโกะ โตเกยีว 6วนั4คืน 

ที่พัก นาโกย่า 1 คืน มัตสึโมโต้ 1 คืน ฟูจอิอนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน 

พิเศษ!! บุฟเฟต่์ชาบู ปิ้ งย่าง Yakiniku และ เมนูขาปู ยอดนิยมของญี่ปุ่น!! 
 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

 
 
 



 

 

 
 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX     00.55-08.45   
RETURN: XJ601   NRT-BKK    09.15-14.35 
 

 

22.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบนิ 
AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

 

 
 
 

00.55 น.    ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ612  
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว เพ่ิม 
 (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

06 – 11 ธนัวาคม 65 39,888  
 
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
 (Infant ไม่เกิน 2ป ี4,800 บาท) 

 

 
 
 

11,500 

30  

13 – 18 ธันวาคม 65 39,888 30  

10 – 15 มกราคม 65 39,888 30  

17 – 22 มกราคม 66 39,888 30  

24 – 29  มกราคม 66 39,888 30  

31 มกราคม  – 
05 กมุภาพันธ์ 66 

39,888 30  

07 -12 กุมภาพันธ์ 66 41,888 30  

14 – 19 กมุภาพันธ์ 66 39,888 30  

21 -26 กมุภาพันธ์ 66 39,888 30  

28 กมุภาพันธ์ – 
5 มนีาคม 66 

39,888 30  

07 – 12 มนีาคม 66 39,888 30  

14 -19 มนีาคม 66 39,888 30  

21 – 26 มนีาคม 66 39,888 30  

วันทีห่นึ่ง      ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมูิ  

นทิรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

วันทีส่อง    ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมูิ – ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต –  
     ศาลเจา้ฟูชมิิอนิาริ           อาหาร เที่ยง,เยน็                                                                                                           



 

 

08.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็น
เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมี
ประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น พาทุก
ท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า Osaka 
Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงคร่ึงหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านัก
ของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว
ในสมัยนั้น ใช้เวลาต้ังแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จ
สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่
กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบัน
ปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพ
ที่น่าเกรงขามและย่ิงใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดในญ่ีปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความส าคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี 
เป็นเสมือนจุดก าเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียงราย
ด้วยบ้านเรือนไม้ พาทุกท่านไปที่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้น
คร้ังแรกในปี ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก เป้นสถานที่ที่มี
ความส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่
เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ 
โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็น
สัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปป้ันจ้ิงจอกอยู่มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูบุฟเฟต์่ป้ิงย่าง Yakiniku 
ที่พัก: Hotel Resol Nagoya หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3)  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ พาทุกท่านแวะชม ร้านมีดซันชู หรือ Hamanoyasan สถานที่ผลติมีดได้คมสุดๆ เป็นเมืองทีม่ี
ชื่อเสียงเร่ืองการตีดาบญี่ปุ่นอยา่งดาบเซกิ ส าหรับร้านมีดซันซูนี้มเีคร่ืองใช้ของมีคมมากกว่า 3,000 ช้ิน ไม่ว่าจะเปน็มดี
หรือกรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวนกรรไกรตัดเล็บหลากหลายขนาด หรือมีดส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การ
ท าวัตุดิบของท่านง่ายขึ้น นอกจากนีย้ังมดีาบญี่ปุ่น ขนมและเคร่ืองดื่มเย็นๆจ าหน่ายอกีด้วย อีกหนึ่งส่ิงที่พลาดไมไ่ด้เมือ่
มาร้านซันซูคือ การชมการแสดงดาบอิไอกิริ ดาบ
ซามูไรคมๆที่ฟนัเพียงคร้ังเดียวต้นไผ่ก็ขาดเป็นสอง
ท่อน พร้อมกับใส่ชุดกิโมโนหรือเส้ือกั๊กซามูไรถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึก และให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากได้อีก
ด้วยทั้งมีดและกรรไกรครัวเรือนภายใต้แบรนด์ของ
ทางร้านเองและแบรนด์อื่นๆอีกด้วย พาทุกท่านไปชม
สถานที่ชื่องดังของญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา
โกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลกแห่งที่ 6 ของ
ญี่ปุ่น  ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมพร้อมๆกับภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยามะ
ในปี 1995 เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตาม
แม่น ้าโชกาวะ (Shogawa) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและ
โ ทย าม่ า  (Gifu and Toyama Prefectures) ทาง
ตอนกลางของเกาะฮอนชู ประกอบไปด้วยบ้านเรือนทีม่ี
อายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี จุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมา
ชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่ประจ าหมู่บ้านอย่าง Wada 
House หรือ Kanda House ที่ถือว่าเป็นบ้านทรงกัสโซ่
แบบโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้จวบจนปัจจุบันอันเป็น
สมบัติของชาติ และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตการ
เป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะจะมี
บ้านเก่าแก่ดั้งเดิมของญี่ปุ่นให้เราได้เดินชม ก็ยังมี
บ้านหลายๆหลังที่เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ของคาว ของหวาน ร้านขายของที่ระลึก และถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese Set 

วันทีส่าม      ร้านมีดซันช ู– การชมการแสดงดาบอิไอกิริ – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมอืงเกา่ทาคายามา่ - หมูบ่้าน LITTLE  
                     KYOTO หรือ ยา่นซันมาชิซูจิ                                                                              อาหาร เชา้, เที่ยง, เย็น                                                                                                              



 

 

น าท่านไปที่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama 
Old Town) ตั้ ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง ท า ค า ย า ม่ า 
(Takayama) ของจังหวัดกิฟุ (Gifu) เป็นย่านที่
เต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ เดินชม หมู่บา้น 
LITTLE KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-
Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนใน
สมัยเอโดะทีม่อีายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี เป็น 1 
ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่น เมื่อ
คร้ังหนึ่งในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 
1868) มีความเฟื่ องฟูทางเศรษฐกิจอย่างมาก
เพราะว่าเป็นย่านศูนย์  กลางส าหรับการท าการค้า
ของเมือง Takayama มีถนนที่เชื่อมระหว่างสถานที่  ส าคัญทั้ง ปราสาท, วัด 
และศาลเจ้า จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่ก็ตกทอด  มาตั้งแต่ยุคเอโดะ
มาถึงปัจจุบัน เป็นการสร้างบ้านเรือนตามสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ บ้านทั้ง2 ข้าง
ทางจะมีแต่เฉพาะสีน ้าตาลหรือสีด า ในปัจจุบันนี้ถ้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็
จะต้องใช้แค่2 สีนี้เท่านั้น เพ่ือไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบ้านหลังอืน่ 
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วย
บ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหล้าสาเก 
ร้านท ามิโสะ ร้านซูชิ ไอศกครีม ของหวาน ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของที่ระลึก
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซ่ึง
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะ
แฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของ
หวานนานาชนิดอีกด้วย หรือ ถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น ้ามิยากาวะซึงเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย  

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนูบุฟเฟต่์ชาบู 
  ที่พัก: Premier Hotel – CABIN - Matsumoto หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 

 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  

วันทีส่ี่        นากาโน่ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทะเลสาบเทพเจา้สุวะ – ศึกษาพิธีชงชาแบบญ่ีปุน่ ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido                                                                                                                 
    หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก            อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็                                                                                                              



 

 

พาทุกท่านเดินทางสู่ นากาโน่ Nagano จังหวัดใน
ภูมิภาคชูบุ เมืองที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงและธรรมชาติ
สวยอันดับต้นๆของญี่ปุ่น มีเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
คือ มัตสึโมโต้ Matsumoto พาท่านถ่ายภาพด้านนอก 
ปราสาทมัตสึโมโต้ Matsumoto castle ปราสาทอีกา
แห่งนากาโน่ เป็นปราสาทที่เก่าแกท่ี่สุดในประเทศญีปุ่น่ 
เป็นหนึ่งในห้าปราสาทในญี่ปุ่นที่ถูกก าหนดให้เป็น
สมบัติประจ าชาติ ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยไม่ใช้
ตะปูแม้แต่ตัวเดียวจุดเด่นของปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ที่
ก าแพงสีด าของเท็นชุคาคุ จึงมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ 
แปลว่า ปราสาทอีกา สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
ที่พักทาคายาม่า  (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาท) 
จากนั้นน าท่านเดินทางถ่ายภาพเก็บความประทับใจทีจ่ดุจอดพักรถ เป็นทะเลสาบในต านานของเทพเจ้า ทะเลสาบเทพเจ้า
สุวะ Suwa Lake ร่องรอยการแตกเป็นแนวยาวบนทะเลสาบน ้าแข็ง เป็นปรากฏการ์ณทางธรรมชาติ สามารถพบได้ใน
ทุกๆปี จะเกิดขึ้นเฉพาะในหน้าหนาวเท่านั้น คนญี่ปุ่นมีเร่ืองเล่าสืบต่อกันมาว่า คือ ต านานทางข้ามของเทพเจ้าแห่ง
ทะเลสาบสุวะ หรือ โอมิวาตาริ (The God’s Crossing) ส าหรับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้  อธิบายตามหลัก
วิทยาศาสตร์ได้ว่า เกิดข้ึนเพราะทะเลสาบสุวะนั้นมบ่ีอน ้าร้อนอยู่ข้างใต้ เมื่อพ้ืนผิวของทะเลสาบถูกแช่แข็งในช่วงฤดหูนาว 
แต่น ้าข้างล่างก็ยังร้อน และไหลเวียนอยู่ ท าให้เกิดแรงอัดจากข้างใต้จนเป็นรอยน ้าแข็งแตกข้ึนมา ความสูงประมาณ 30 
ซม. หรือมากกว่า คล้ายกับว่ามีแรงดาบฟาดจากข้างใต้ข้ึนมา ให้ท่านพักผ่อนถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) Japanese Set 



 

 

จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น 
ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญีปุ่่น มีเซนเซมาสอน
การชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และ
ขั้นตอนการดื่ม และที่ส าคัญเป็นการเรียนชงชาที่วิวดีมากๆ 
มองเห็นภู เขาไฟฟูจิ  และทะเลสาบคาวากูจิ โกะ  (Lake 
Kawaguchiko) เพราะสถานที่เรียนตั้งอยู่บน ร้านของฝาก 
Kawaguchiko Shikido Duty Free  โดยชั้นล่างของที่นี่เป็น
ร้านขายข อง เช่น วิตามินบ ารุงต่างๆ สรรพคุณหลายชนิด 
และสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ 
KAREN Special Set เซตโปรโมชั่นสุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้าตวั
เด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบ ารุงผิวหน้า โลช่ันน ้านม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอื่นๆเช่น ลูกบอลลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะ
แก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้ พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Oshino Hakkai Village 
เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี 2013 ฟูจิซังได้รับ
เลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มบ่ีอน ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะ
จากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง  

 
 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) พิเศษบุฟเฟต่์ขาปู!! 
  ที่พัก: Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 



 

 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 

 
 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที9่)  
พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิปาร์ค Oishi Park เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่ งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่ งเหนือ 
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซ่ึงมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศ
แจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกทีส่วยงามมาก พาทุกท่านไปสนกุสนามกบั
กิจกรรมที่ ลานสกีฟูจิเท็น Fuji ten ski resort เป็นสกีรีสอร์ททางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นท าเลที่สวยงามมากๆ
ของเมือง สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง อีกหนี่งจุดที่น่าสนใจของที่นี้คือ
วิวภูเขาฟูจิที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นหิมะ) 
หมายเหตุ: ลานสกีฟูจิเท็น มีก าหนดเปิด 5 ธันวาคม 2565 แต่ในกรณีหิมะตกไม่มากอาจมีก าหนดเลื่อนเปิด ดังนั้นขอ
เปลี่ยนสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็น น าท่านเทีย่วชม ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน Fujiyoshida Sengen Shrine ศาลเจ้าส าหรับ
บูชาเจ้าหญิงโคโนฮานาซาคุยะ เทพของชินโตที่เกี่ยวข้องกับภเูขาไฟฟูจิ ต้ังหลักที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนอืของภูเขาไฟฟูจิ ใน
ป่าทึบห่างไกลจากถนน จากถนนใหญ่เดินเข้ามาเรียงรายไปด้วยโคมไฟหิน และร่มเงาของป่าไม้สนซีดาร์สูงใหญ่ อาคาร
ต่างๆภายในศาลเจ้าทาด้วยสีแดงตั้งแต่ปี 1615 มเีวทีเต้นร า และอาคารเสริมอื่นๆอีก 2-3 หลัง เมื่อเดินเข้ามาในศาลเจ้า
ก็จะเจอกับ “ที่ช าระล้างร่างกาย” ซ่ึงทุกคนจะต้องท าการช าระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าไปสักการะภายในศาลเจ้า 
ซ่ึงมีวิธีการช าระล้างร่างกาย หลังจากช าระล้างร่างกายเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกท่านมาที่บริเวณศาลเจ้าหลัก บริเวณที่มี
ระฆังและกล่องท าบุญอยู่หนา้อาคาร โค้งค านับ 1 คร้ังก่อนลั่นกระด่ิงที่ห้อยลงมา จากนั้นโยนเหรียญใส่กล่องท าบุญ และ
โค้งค านับ 2 ปรบมือ 2 โค้งค านับ 1 คร้ัง ถือว่าเสร็จสมบูรณ์  

วันทีห่้า       สวนโออิชิปาร์ค – ลานสกีฟูจิเทน็ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ -  ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ      อาหาร เช้า,เทีย่ง                                                                                                                                                                                                                                                                   
           



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) Japanese Set 

น าทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวง
ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บน
เกาะฮอนชู  วัดอาซากุสะ  Asakusa sensoji 
temple กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่
กวนอิมทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก
เพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน
ภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึกกบั คามิ
นาริมง (ประตูฟา้ค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาด
ยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอัน
ศัก ด์ิ สิทธิ์ของวัดแห่งนี้  จากนั้นพาทุกท่าน
เดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจากการ
ถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซ่ึงภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และ
แหล่งบันเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 
เหมือนตัวเดิม ท าให้มีความสูงถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพ่ิงเปิดตัวเป็นทางการในวันที ่24 กันยายน 2560
ที่ผ่านมา หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถา่ยรปูคูก่บัจดุไฮไลทใ์หมข่องทีน่ี่คอื ป้าย Tokyo สีฟา้ป้ายใหม่ วิวชิงช้าสวรรค์ 
บริเวณใกล้เคียงกับห้างไดเวอร์ซิตี้ และพาทุกท่าน ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดบัหนึง่
ของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้
,รองเท้า และเคร่ืองส าอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือ
ร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขาย
สินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่าง
หลากหลาย ให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

  ที่พัก: Shinjuku Washington Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 
 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ บริการแบบกลอ่ง SET BOX (มือ้ที่11)  

   เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศไทย 
09.15 น.    ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมูิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบนิที่ XJ601 

   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
14.35 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด

ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุน่ (อพัเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนกัทอ่งเทีย่ว ตั้งแต ่วันที ่11 ตุลาคม 65 ที่เดินทางมา
ในรูปแบบคณะทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

วันทีห่ก      ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ - ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมูิ                                                 อาหาร เช้า  
 



 

 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซ่ึงสามารถท า  
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ Moderna, 
Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 
Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 
3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 



 

 

**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักหอ้งโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมอืงทีร่ะบไุว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใตท้้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง
อย่างช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   

 ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกนัภยัเดินตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับ
รักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกัน
เพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนโีดยทัง้นี้การท าประกนันีจ้ากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้
บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความ
ประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 



 

 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน / ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ



 

 

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 

 


