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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั โดย
สายการบินไทย สู่ มหานครโตเกียว 

 

คามาครุะ สกัการะองคพ์ระใหญ่แหง่เมอืงคามาครุะที� วดัโคโตข ุ
ฮาโกเน่ ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ หรอืทะเลสาบฮาโกเน่ เป็นทะเลสาบอนัเงยีบ

สงบอนัมภีมูทิศัน์สวยงาม  
โกเทมบะ ชอ้ปปิ(งสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที� โกเทมบะ 

พรีเมี�ยม เอาทเ์ลท็ 
ยามานาชิ ขึ(นชมความงามและความอศัจรรยข์องภูเขาที�สูงที�สุดในญี�ปุ่ น ภเูขาไฟฟูจิ

,ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี� ศาลเจ้าอาราครุะ 
เซน็เกน็ 

โตเกียว อสิระช้อปปิ( งสุดเหวี�ยงที� ย่านชินจกู,ุ อสิระเตม็วนัใหท้่านได้เลอืกเดนิทาง
ท่องเที�ยวในมหานครโตเกยีว 
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กาํหนดการเดินทาง 05-09 / 12-16 / 26-30 พฤศจิกายน 2563 
 

วนัแรก          สนามบินสวุรรณภมิู  
 

20.30 น.  พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย  
เพื�อเตรียมตวัเดินทางและผ่านขั ,นตอนการเชค็อิน 

23.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะประเทศญี�ปุ่ นโดยสายการบินการบินไทย  
เที�ยวบินที� TG 642 
 

วนัที�สอง           สนามบินนาริตะ - คามาครุะ - องคพ์ระใหญ่ไดบทุสึ – ฮาโกเน่ -  

                         ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ, งโกเทม็บะ เอาทเ์ลท - ยามานาชิ 

 

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขั Fนตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคามาคุระ นําท่านกราบ
นมสัการขอพร หลวงพ่อโตไดบทุสึ พระพุทธรปูสาํรดิองคใ์หญ่ที�ประดษิฐานอยู่กลางแจง้
ในอดตีกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวหิารแต่ต่อมาในปีค.ศ.1368 วหิารได้ถูกพายุพดัจน
ไดร้บัความเสยีหายและในปีค.ศ.1495 กถ็ูกคลื�นยกัษ์กลนืโครงสรา้งวดัหายไปในทะเลอกี
ครั (งแต่องค์พระมไิด้ชํารุดเสยีหายแต่ประการใดจวบจนกระทั �งปัจจุบนันับเป็นเวลากว่า 
800 ปี 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื�อนําทุกท่านเปลี�ยนบรรยากาศ ล่องเรือ

ชมทะเลสาบอาชิ หรอืทะเลสาบฮาโกเน่ เป็นทะเลสาบอนัเงยีบสงบและมภีูมทิศัน์อนั
สวยงาม เพราะรายล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ มลีกัษณะเป็นทะเลสาบ
ปล่องภเูขาไฟที�ทอดตวัไปในแนวตะวนัตกเฉียงใตข้องแอ่งภเูขาไฟฮาโกเน่ ทะเสาบแห่งนี(
เป็นสถานที�ยอดนิยมของนกัท่องเที�ยวที�มกัจะมาล่องเรอืที�มลีกัษณะคลา้ยเรอืโจรสลดัเพื�อ
ชมทวิทศัน์ของภูเขาไฟฟูจทิี�งดงามในระยะไกล ซึ�งจุดที�สามารถมองเหน็ได้ชดัเจนที�สุด
คอืจุดที�อยู่บรเิวณใกล้ๆ กบัประตูศาลเจา้ฮาโกเน่ เสาโทรอิสิแีดงสดที�จมนํ(าอยู่ จากนั (น 
นําท่านสู่ โกเทม็บะ พรีเมี�ยม เอ้าท์เลท ที
รวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบ
เขารมิ Tomei Expressway ที
เชื
อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหา
นครโตเกยีว ให้ท่านไดอ้สิระกบัการเลอืกซื9อเลอืกชมสนิคา้ที
รวบรวมไว้กว่า165 แบรนด์
ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint 
Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย หมวดสนิคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid 
Blue และ Triumph หมวดสนิคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet  
และ Richard Ginori เป็นต้นนอกจากนี9ยงัมหีมวดสนิค้าอื
นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า 
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เสื9อผา้เดก็ ซึ
งของทุกชิ9นเป็นของแท ้และราคาถูกกว่าในหา้งสรรพสนิคา้ ที
รวมไวใ้นพื9นที

กว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปปิ9งของคนญี
ปุ่ นโดยเฉพาะ 

 นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม*** ให้ท่านได้อิ�มอร่อยกบัมื,อ

พิเศษที�มีขาปูยกัษ์ ให้ท่านได้ลิ,มลองรสชาติปู พร้อมนํ,าจิ,มสไตล์ญี�ปุ่ นอย่างจุใจ 
และอาหารอื�นๆ อีกหลายชนิด *** 
จากนั,น ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ,าแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่นํ,าแร่แล้ว 
จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ,น 
 

วนัทีสาม          ยามานาชิ - ภเูขาไฟฟจิู – ศาลเจ้าอาราครุะเซน็เกน็ – โตเกียว -   
                         ช้อปปิF งที�ย่านชินจกู-ุ นาริตะ 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
 นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชั ,น 5 (ขึ,นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ที
ระดบัความ

สูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับรสิุทธิ fบนยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที
ระลกึกบั
ภเูขาไฟที
เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี9และไดช้ื
อว่ามสีดัส่วนสวยงามที
สุดใน
โลก ซึ
งเป็นภเูขาไฟที
ยงัไม่ดบัสนิทและมคีวามสูงที
สุดในประเทศญี
ปุ่ น จากดา้นล่างสู่บน
ยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร จากนั 9น นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอาราครุะ 
เซ็นเกน็ เพื
อเขา้ชม เจดียช์ูเรโตะเป็นเจดยีข์นาดใหญ่สแีดงห้าชั 9น ตั 9งอยู่บนเนินเขาที

สามารถมองเห็นเมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม
เจดยีแ์ห่งนี9ถูกสร้างขึ9นในปีค.ศ. 1963 เพื
อระลกึถงึสนัตภิาพท่านจะได้ชมและเก็บภาพ
ทศันียภาพอนัสวยงามของเจดยีแ์ห่งนี9โดยมฉีากหลงัภเูขาไฟฟูจ ิ

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ น อสิระใหท่้านไดช้อ้ปปิ(ง ย่าน

ชินจูกุ แหล่งช้อปปิ( งชื�อดังที�ไม่ว่านักท่องเที�ยวจากชาติใดๆก็ต้องมาช้อปปิ( งที�ย่านนี( 
เนื�องจากมสีนิคา้รองรบักบัความต้องการของนักท่องเที�ยว ไม่ว่าจะเป็นแบรนดเ์นมชั (นนํา  
สนิคา้นําสมยั ขนมญี�ปุ่ นทั (งแบบเก่าและใหม ่ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล ์อสิระใหท่้าน
เลือกซื(อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสื(อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เครื�องสาํอางฯลฯ จากนั (น นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนาริตะ 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  

 

วนัที�สี�              โตเกียว - อิสระท่องเที�ยวเมืองโตเกียวด้วยตวัท่านเอง 
                        หรือเลือกซืFอทวัร ์โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
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อสิระเตม็วนัให้ท่านไดเ้ดนิทางสู่สถานที�ท่องเที�ยวหรอืแหล่งชอ้ปปิ(งต่างๆโดยตวัท่านเอง
หรอืจะเลอืกซื(อทวัรด์สินียแ์ลนดเ์ดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินียแ์ลนดท่์านละ 2,500 บาทซึ�ง
ราคานี(ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด์) ***ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงเนื�องจาก
อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่ง
แรกที�สร้างนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยสรา้งขึ(นจากการถมทะเลและใช้ทุนสรา้งกว่า 
600 ลา้นบาทให้ท่านสนุกสนานกบัเครื�องเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดัจํานวนการเล่น) ผจญ
ภยัในดนิแดนต่างๆใหท่้านเล่นเครื�องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื�องดงัToy Story
ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์The Pirate of 
Caribbeanใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื(อสนิคา้ที�ระลกึน่ารกัในดสินีย์
แลนดอ์กีทั (งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลดสินียอ์ยา่งมกิกี(เมา้สม์นินี�เมา้สพ์รอ้ม
ผองเพื�อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซื(อของที�ระลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกายทรี หรอืที�เรยีกว่าThe New Tokyo Tower แลนด์มารค์แห่งใหม่ของ
กรงุโตเกยีวสิ�งก่อสรา้งที�สูงที�สุดในประเทศญี�ปุ่ นโดยมคีวามสูง634 เมตรซึ�งหอคอยแห่งนี(
มจีุดชุมววิสําหรบันักท่องเที�ยวแบ่งได2้ ระดบัความสูงคอืจุดชมววิที�ความสูง350 เมตร
และ450 เมตรและมสีิ�งอํานวยความสะดวกมากมายอาทหิ้องส่งสญัญาณกระจายเสยีง
รา้นคา้รา้นอาหารและอื�นๆอกีมากมาย 
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศกัดิ Sสทิธิ Sและเป็นที�เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ(นโดย
จกัรพรรดเิมจแิละมเหสโีชโกะในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพรที�
ศาลเจา้แห่งนี(ซึ�งตั (งอยูใ่จกลางสวนโยโยกสิวนที�มตีน้ไมน้านาพรรณถงึ1 แสนตน้ 
กินซ่า ย่านที�ไดช้ื�อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชั �นใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยัมรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชั (นดหีลายต่อหลายรา้นตั (งอยูเ่รยีงราย 
ชิบูย่า ย่านช้อปปิ( งทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี�ปุ่ นรวมถึง
นกัท่องเที�ยวผูม้าเยอืน ซึ�งมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั 
ฮาราจูก ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่นที�แต่งหน้าแต่งตวักนัแบบที�เรยีกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกันในวนัอาทิตย์เด็กเหล่านี(จะมารวมตัวกันมทีั (งแนวแฟนตาซีปีศาจคิขุอาโนเนะ
น่ารกัๆและในย่านนี(ยงัมแีหล่งช้อปปิ( งณตรอกทาเคชติะทั (งสองขา้งทางเรยีงรายไปด้วย
รา้นขายของวยัรุน่เสื(อผา้เครื�องประดบัรองเทา้กระเป๋ารา้นเครปญี�ปุ่ นอร่อยๆมากมายหรอื
เลอืกชอ้ปปิ(งแบบสบายๆบนถนนโอโมเตะซนัโดดว้ยบรรยากาศคลา้ยยุโรปกบัตกึรา้นค้า
ที�ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที�ห้า             นาริตะ - สนามบินนาริตะ 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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  ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะเพื�อทาํการเชค็อิน 
11.45 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 643 
16.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
 

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

 

กาํหนดการเดินทาง 05-09 / 12-16 / 26-30 พฤศจิกายน 2563 

 

**ราคานีFรวมรายการทวัร ์ค่าตั Vวเครื�องบิน** 
 

หมายเหต ุ
1. การเดนิทางในแต่ละครั 9งจะต้องมผีู้เดนิทางจํานวน 25 ท่านขึ9นไป ถ้าผู้เดนิทางมไีม่ครบตาม

จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ fในการเลื
อนการเดนิทางหรอืเปลี
ยนแปลงราคา 
2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที
ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ

ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั 9นๆ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ fไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั nวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที
พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที
ก่อนซื9อตั nวเดนิทางภายในประเทศ เพื
อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ9าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที
ท่านใช้ เนื
องจากการ
กําหนดนํ9าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ9นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั 9งนี9ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที

เกดิขึ9น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที

ท่องเที
ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั 9นให ้

 

อตัราค่าบริการนี,รวม 
1. ค่าตั Tวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั (นประหยดั 
2. ค่านํ(าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั Tวเครื�องบนิ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั Vวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั Vวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 36,900.- 19,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 33,900.- 17,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 27,600.- 14,900.- 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 6,900.- 6,900.- 
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-สายการบนิไทย ไดนํ้(าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่ากรณหีอ้งพกัสาํหรบั 

3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง 
ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นตอ้งจดัหอ้งพกัใหท่้าน
เป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ(ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ(ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั (งนี(เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั(ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 
**เดก็อายตุํ�ากว่า 1 ปีและผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึFนไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว** 

     7.   ค่าภาษนํี(ามนัที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 5 เมษายน 2563 และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเตมิ 
          ในกรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านไดท้าํการจองทวัรแ์ลว้ 
 

อตัราค่าบริการนี,ไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที
กลบั

เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื
องดื
ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื
นๆ ที
มไิดค้าดคดิ เช่นการปรบัค่านํ9ามนัหรอือื
นๆ ที
มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ9าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี
เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื
นๆ ที
นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ
มเตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที
ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ9าดื
มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ9าดื
มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าวซ่ีาสําหรบันกัท่องเที
ยว (ในกรณทีี
ทางญี
ปุ่ นยงัไมอ่นุมตัฟิรวีซ่ีาใหก้บันกัท่องเที
ยวไทย) 
8. ภาษมีลูค่าเพิ
ม 7% และหกั ณ ที
จา่ย 3% 
9. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงื�อนไขการชาํระเงิน  
 

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท (โดยเรียกเกบ็ทนัทีหลงัจากการจองทวัร)์ 
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที
เหลอืทั 9งหมดอยา่งน้อย30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 30 วนัหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื�อนไขการชําระเงนิแบบการจองทวัร์แบบปกตไิด้ 
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การยกเลิก  
 

1. แจง้ยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัที
นําเที
ยวบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ fในการคนืเงนิมดัจาํ 
โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ fในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามที
เกดิขึ9นจรงิ อาท ิค่ามดัจาํตั nวเครื
องบนิ, 
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และค่าใชจ้่ายที
จาํเป็นอื
นๆ 

2. แจง้ยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที
นําเที
ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ fในการคนืเงนิ 50% ของ
ค่าทวัร ์โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ fในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามที
เกดิขึ9นจรงิ อาท ิ
ค่ามดัจาํตั nวเครื
องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และค่าใชจ้่ายที
จาํเป็นอื
นๆ 

3. แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที
นําเที
ยว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ fไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ั 9งหมด 
4. กรณทีี
กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์

หรอืวนัหยดุยาวตามที
รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที
ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

5. เนื
องจากตั nวเครื
องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั 
น เมื
อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื
อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

6. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ fในการคนื
เงนิค่าตั nวและค่าทวัรทุ์กกรณ ี

 

หมายเหตุ 
 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ fในการเปลี
ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั 9งนี9ขึ9นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที
สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี
ปุ่ น / การนําสิ
งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื
อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที
ยวบนิ ซึ
งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนื
เงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั 9งหมดหรือบางส่วนนอกจากนี9ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ fในการ
เปลี
ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั 9งนี9ขึ9นอยูก่บัอตัราแลกเปลี
ยนของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที
เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรไ์ด้ก็ต่อเมื
อ
ทางสายการบนิและโรงแรมที
พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั 9นใหแ้ลว้เท่านั 9น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ9นและมเีหตุ
ทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ fในการคนืเงนิจนกว่าจะ
ได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที

เกดิขึ9นนอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื
องจากภยัธรรมชาติ หรอืเหตุการณ์จลาจล
ต่างๆ และอื
นๆ ที
มเีหตุทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกําหนดการเดนิทางของรายการ
ทวัร ์ 
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6. บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี
กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื
องจากมสีิ
งผดิกฎหมาย
หรอืสิ
งของห้ามนําเข้าประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤติส่อไปในทาง
เสื
อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ไม่อาจ
คนืเงนิใหท่้านได ้ไมว่่าจาํนวนทั 9งหมดหรอืบางส่วน 

7. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที
สถานทูตงดออกวีซ่า หรือถูกปฏิเสธการขึ9นเครื
องจาก
เจา้หน้าที
เชค็อนิที
สนามบนิ อนัสบืเนื
องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

8. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี
กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง
ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที
พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

9. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้โดยสาร อนัเกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บรกิารจะเป็นผู้รบัผดิชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย ์ซึ
งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามที
สายการบนิกําหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีที
ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที
ยวบนิ 

10. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที
ผู้โดยสารต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าที
เกี
ยวกบั
การนําสิ
งของตอ้งหา้มเขา้สู่อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื
องบนิหรอืส่วนหนึ
ง
ส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/
ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจาํลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกัเกลยีว/ปืน
ยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสตัว,์ สเปรยเ์ครื
องเทศ/สเปรย์
พรกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สนํ9าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดี
โกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรที
ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื
อวดัจากจุดหมุน, เครื
องมอื
สําหรบัศลิปะการต่อสูท้ี
มคีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี
, แชลงหรอืตะขอเกี
ยวสนิคา้, สว่าน
เจาะและหวัเจาะ, เครื
องมอืช่างทุกชนิด, เลื
อย, เครื
องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กดิ
อนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี9/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ9าสําหรบัเล่น
สก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุกชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบที
ก่อใหเ้กดิ
เพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื
นๆ นอกเหนือจากขา้งต้นที
เป็นสิ
ง
ต้องห้ามตามสํานักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสี
ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของ
สาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที
 26 ม.ีค.2563)   

11. ท่านที
มอีาการ แพ้อาหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืต้องมกีารใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที

ตอ้งการความช่วยเหลอืและการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านที
ตอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็น
ต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั 9งแต่เริ
มจองทวัร ์เนื
องจากกฎทางด้านการรกัษา
ความปลอดภยั  ด้านโภชนาการ ด้านการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
สาํหรบัผูท้ี
มปัีญหาขา้งตน้  

12. ในบางรายการทวัร์ ที
ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ นํ9าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหต้ํ
ากว่ามาตรฐานได ้ทั 9งนี9ขึ9นอยูก่บัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวน
สทิธิ fไมร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในนํ9าหนกัส่วนที
เกนิ 

13. ในประเทศต่างๆ มกีารรณรงคเ์รื
องการงดสูบบุหรี
 บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที
ต่างๆ จะมี
ขอ้กําหนดที
ชดัเจนในเรื
องการสูบบุหรี
 และมสีถานที
โดยเฉพาะสําหรบัผูสู้บบุหรี
 ทั 9งนี9เนื
องจาก
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สุขภาพของคนส่วนรวม 
14. กรณีที
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที
ต้องได้รบัการ

ดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที
ยว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั 
วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื
องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจําเป็นต้องดูแล
คณะทวัรท์ั 9งหมด 

15. การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการกําหนดตลอดทั 9งปี หรอืกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนั
เดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที
สถานที
เขา้ชมนั 9นๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื 
การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที
คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้
ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพื
อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที
ดงักล่าวให้ได้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชม
นั 9นๆ ตามเงื
อนไขราคาที
ไดร้บัจากทางบรษิทั supplier ประเทศนั 9นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื 
เหตุหนึ
งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที
ดงักล่าวได ้
ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื
องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 
 
 
 
 

 


