
 

JXJ09 SUPER! GOLDEN ROUTE 
เท่ียวญี่ปุ่น... โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว 6วัน4คืน 
เดนิทางโดยสายการบนิ Air Asia X น า้หนกักระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก. 

ทีพั่ก โอซาก้า 1 คนื นาโกยา่ 1 คนื ฟูจอิอนเซ็น 1 คนื นารติะ 1 คนื 
พิเศษ!!! เมน ูบฟุเฟต่ช์าบ ู+ บฟุเฟต่ ์BBQ + บฟุเฟต่ข์าป ู

ชมไดบทุสึนารา หลวงพ่อโตปางสมาธทิีสู่งทีสุ่ดในโลกทีว่ดัโทไดจ ิสวนกวางนารา 
ปราสาทโอซาก้า ชอ้ปปิ้ งยา่นชนิไซบาช ิโดทงโบร ิถ่ายภาพกับป้ายกูลิโกะ 

เช็คอนิเกยีวโต วดัน า้ใสคิโยมสุิเดระ โทรอิพัินตน้ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชอ้ปปิ้ งMitsui outlet 
ล่องเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาช ิไขด่ าหบุเขาโอวาคดุาน ิขึน้ฟูจิชัน้5หรอืลานสกฟูีจเิทน็ 

หมูบ่า้นโอชิโนะฮกัไก ไหวพ้ระขอพรวดัอาซากสุะ ช้อปปิ้ งยา่นชนิจูกุ 
 



 

วันเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ปี  
 

พักเด่ียว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

30 กันยายน – 05 ตุลาคม 65 34,888  
ราคาเท่าผู้ใหญ่ 

 (Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท) 

8,500 30  

07-12 ตุลาคม 65 35,888 8,500 30  

14-19 ตุลาคม 65 35,888 8,500 30  

21-26 ตุลาคม 65 38,888 8,500 30  

26-31 ตุลาคม 65 35,888 8,500 30  

28 ตุลาคม-02พฤศจกิายน 65  35,888 8,500 30  

09-14 พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 30  

11-16 พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 30  

23-28 พฤศจกิายน 65 35,888 8,500 30  

25-30 พฤศจกิายน 65 35,888 8,500 30  

02-07 ธันวาคม 65 35,888 8,500 30  

09-14 ธันวาคม 65 37,888 8,500 30  

16-21 ธันวาคม 65  37,888 8,500 30  

30 ธันวาคม 65 –04 มกราคม 66 45,888 8,500 30  

05-10 มกราคม 66 36,888 8,500 30  

11-16 มกราคม 66 36,888 8,500 30  

13-18 มกราคม 66 36,888 8,500 30  

25-30 มกราคม 66 36,888 8,500 30  

27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  

02-07 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  

08-13 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  

15-20 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  

17-22 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  

22-27 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 30  



 

24 กุมภาพันธ์ -01 มีนาคม 66 36,888 8,500 30  

03-08 มีนาคม 66 36,888 8,500 30  

08-13 มีนาคม 66 36,888 8,500 30  

09-14 มีนาคม 66 36,888 8,500 30  

10-15 มีนาคม 66 36,888 8,500 30  

15-20 มีนาคม 66 36,888 8,500 30  

16-21 มีนาคม 66 36,888 8,500 30  

17-22 มีนาคม 66 36,888 8,500 30  

ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า (ประเทศญี่ปุ่น) 2,000 บาท 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX 00.55-08.40   
RETURN: XJ601 NRT-BKK 09.15-14.00 
 
 
 
 

21.30 น. พร้อมกันท่ี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

 

 
 
 
00.55 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X  เท่ียวบินท่ี  XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง 

บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 
08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  

ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  

วันท่ีหน่ึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

นิทรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

วันท่ีสอง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ-วัดโทไดจิ-สวนกวางนารา-เมืองโอซาก้า- 
  ปราสาทโอซาก้า-ช้อปป้ิงย่านซินไซบาชิ-โดทงโบริ       อาหาร เท่ียง, 
เย็น                                                                                                               



 

วัดโทไดจิ Todaiji เมืองนารา สักการะหลวงพ่อโตไดบุตสึในวิหารไม้ใหญ่ท่ีสุดในโลก วัดโทไดจิ ความหมายตามตัวอักษร
คือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ตั้งอยู่ท่ีเมืองนารา ภูมิภาคคันไซ ถือเป็นโบราณสถานท่ีมีความเก่าแก่และส าคัญท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของประเทศญี่ปุ่น วัดโทไดจิ สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 752 ในช่วงท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากๆ ส่ิงก่อสร้างท่ี
ส าคัญของวัดน้ี คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดนซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตไดบุตสึ เป็นอาคารไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ท่ีเห็นในปัจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลัง
เดิมท่ีเคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความย่ิงใหญ่จนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก  

บริเวณใกล้เคียงกัน มี สวนกวางนารา Nara deer park 
บริเวณทางเดินเข้าสู่ประตูใหญ่ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วย
ร้านขายของท่ีระลึกมากมาย สวนกวางแห่งน้ีก่อตั้งขึ้นเม่ือ
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 เป็นสวนขนาดกว้างใหญ่ มี
พ้ืนท่ีท้ังหมดราว ๆ  660 เฮกตาร์ ซ่ึงเต็มไปด้วยต้นไม้น้อย
ใหญ่นานาพรรณ สนามหญ้า สระน ้า ศาลเจ้า วัด พิพิธภัณฑ์ 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมท้ังสวนสวยในโซนต่าง ๆ 
จุดเด่นของสวนนาราท่ีนักท่องเท่ียวต่างมุ่งมาเท่ียวชมก็คือ 
ฝูงกวางซีกา (Sika deer) ท่ีมีมากกว่า 1,200 ตัว  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1) Japanese set 
 จากน้ันพาทุกท่านเดินทางสู่  โอซาก้า Osaka เป็น

เมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมี
ประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น พาทุก
ท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า Osaka 
Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงคร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 16 เพ่ือเป็นท่ีพ านัก
ของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหน่ึงเดียว
ในสมัยน้ัน ใช้เวลาต้ังแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จ
สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ท่ี
กลายเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบัน
ปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ ใน
สภาพท่ีน่าเกรงขามและย่ิงใหญ่ จนนับว่าเป็นหน่ึง
ในสามปราสาทท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) จากน้ันพาทุกท่านไปท่ี ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อป
ป้ิงขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายเส้ือผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty 
Free) ร้าน 100 เยน คาแรคเตอร์ช้อปไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟม่ากมายก็รวมตัวกันอยู่ท่ีน่ี ย่านร้านค้าชินไซบาชิซุจิมี



 

จุดเร่ิมต้นท่ีสะพานเอบิสึ ท่ีอยู่ตรงกลาง โดทงโบริ ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับจุดถ่ายรูปยอดฮิต ป้ายกูลิโกะ (รูปคนชูแขน) ซ่ึง
เป็นจุดท่ีทุกคนต้องมาเก็บภาพกันน้ันเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น        รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2) เมนูบุฟเฟต่์ชาบูชาบู 

ท่ีพัก: Shinsaibashi Crystal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3)  
จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความส าคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงท่ีรุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหน่ึงพันปี 
เป็นเสมือนจุดก าเนิดของความเป็นญี่ปุ่นท่ีทุกคนรู้จัก ท้ังวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าท่ีเรียงราย
ด้วยบ้านเรือนไม้ จากน้ันพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือท่ีคนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน ้าใส เป็นช่ือ
ในภาษาญี่ปุ่นท่ีแปลว่า “น ้าบริสุทธ์ิ” เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหน่ึงในมรดกโลกด้วย นักท่องเท่ียว
ส่วนมากมาเพ่ือสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด นอกจากน้ี ท่ีน่ียังเป็น
ท่ีประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร ่ารวยม่ังคั่ง 

 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม  โอซาก้า-เกียวโต-วัดน ้าใสคิโยมิสุเดระ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปป้ิงMitsui outlet park jazz dream Nagashima 
  -ย่านซากาเอะ                           อาหาร เช้า, เท่ียง, เย็น                                                                                                       



 

 
 
 เท่ียวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าท่ีมีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ.711 บน
ยอดเขา Inariyama หรือท่ีคนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก เป้นสถานท่ีท่ีมีความส าคัญแห่งหน่ึง
ของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตัวกันข้างหลังศาล
เจ้าจ านวนหลายหม่ืนต้นจนเป็นทางเดินได้ท่ัวท้ังภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็น
ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังน้ันบริ
เวรศาลเจ้าจึงมีรูปป้ันจ้ิงจอกอยู่มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4) Japanese set 
พาทุกท่านไปช้อปป้ิงท่ี Mitsui outlet park jazz dream Nagashima อีกหน่ึงเอาท์เลตท่ีมีใหญ่มาก และเป็นท่ีนิยม
อย่างมาก ด้วยจ านวนร้านค้าท่ีมีกว่า 302 ร้าน ท้ังแบรนด์เสื้อผ้าเด็กจนถึงผู้ใหญ่ รองเท้า และเคร่ืองประดับมากมาย 
พ้ืนท่ีกว้างถึง 45,700 ตารางเมตร จึงยกให้เป็นเอาท์เลตท่ีใหญ่ท่ีสุดของญี่ปุ่น ซ่ึงรวมท้ังแบรนด์ดัง แบรนด์หรู
มากมายของต่างประเทศ และแบรนด์แฟชั่นชั้นน าของญี่ปุ่น ท่ีเป็นท่ีนิยมต่างๆ และตรงกลางห้างยังมีพ้ืนท่ีส าหรับ
น่ังเล่นอีกด้วย และช้อปป้ิง ย่านซากาเอะ เป็นย่านการค้าในตัวเมืองสุดคึกคักและเป็นแหล่งบันเทิงท่ีเต็มไปด้วยร้าน
เสื้อผ้าและห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ เช่น Sunshine Sakae ซ่ึงมีชิงช้าสวรรค์ Sky Boat สูงลิบ ท้ังยังมีท้องฟา้จ าลอง
อันโด่งดังในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมืองนาโกย่าและการจัดแสดงภาพวาดแบบเหนือจริงของ Kansuka Yamamoto 
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองนาโกย่าอันโดดเด่น ซ่ึงอาคารท้ังสองแห่งน้ีตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Shirakawa นอกจากน้ียังมี
ผู้คนมากมายมาใช้บริการร้านราเมนแบบเก้าอี้บาร์ และมาเท่ียวชมอาคารสูงท่ีเจิดจ้าด้วยแสงไฟซ่ึงมีผับและคลับอยู่
หลายแห่ง 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี5) เมนูบุฟเฟต์่ป้ิงย่าง 
ท่ีพัก: Cypress Garden Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี6) 
พาทุกท่านไปแวะถ่ายภาพกับความสวยงามของ ทะเลสาบฮามานะโกะ Hamana Lake เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดโดยรอบ
ยาว 114 กิโลเมตร ครอบคลุมเมืองฮามามัตสึและเมืองโคะซาอิ จังหวัดชิซุโอกะ อีกท้ังยังเป็นทะเลสาบน ้ากร่อยท่ีมีความ
ยาวโดยรอบเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับ 10 ในญี่ปุ่นอีกด้วย ทิวทัศน์ของผิว
ทะเลสาบสีฟา้กับภูเขาท่ีงดงาม และผิวทะเลสาบจะทอประกายแสงระยิบระยับ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี7) Japanese set 
พาทุกท่านไปล่องเรือโจรสลัดชม
ทะ เลสาบอาชิ  ( Lake Ashi)  เป็ น
ทะเลสาบท่ีสวยงาม เงียบสงบ ราย
ล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าและ
ภูเขา เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีล้อมรอบ
ภูเขาไฟฟูจิท่ีมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ก่อ
ตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลัง
จากท่ีมีการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือ 
3 ,000 ปีท่ีแล้ว โดยเราจะล่องเรือ
จาก ท่ า เ รือ  ท่ า เ รื อฮา โก เ น่มาจิ  
(Hakone Machi Port)  สู่  ท่าเรือโม
โต ะฮา โก เ น่  (Motohakone Port) 
ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ 
สามารถมองเห็ นภู เขา ไฟฟูจิ ได้อย่ างชัด เจน  แล ะ
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา 
จากน้ันพาทุกท่านไปท่ี หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก 
ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันซ่ึงสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาว
ญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืน
ยาวขึ้น 7 ปี น าท่าน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้า
พ้ืนเมืองท่ีขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ด า, แชมพูด า,โฟมล้าง
หน้าด า ซ่ึงล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากก ามะถันท่ีคนญี่ปุ่นเชื่อ
ว่าบ ารุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม  

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี8) บุฟเฟต่์ขาป ู
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม 
การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้
ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญี่ ปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่
ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือด
ดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเม่ือยต่างๆ และช่วยผ่อน
คลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ท่ีพัก: Daito Fuji Resort hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด
หมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

วันท่ีส่ี          นาโกย่า-ทะเลสาบฮามานาโกะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ออนเซ็น    อาหาร เช้า, เท่ียง, เย็น                                                                                                              
                                                                  



 

 
 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี9) 
น าท่าน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดท่ี สถานีท่ี 5 บนระดับความสูงท่ี 2,500เมตร หมาย
เหตุ: ช่วง Winter ขอเปลี่ยนสถานท่ีท่องเท่ียวเป็น ลานสกี Fuji tenแทนการขึ้นฟูจิช้ัน5  หรือ ลานสกี Fuji ten เป็นสกีรี
สอร์ททางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นท าเลท่ีสวยงามมากๆของเมือง สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและ
ทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง ทุกท่านสามารถเล่นสกี สโนว์บอร์ด ลากเลื่อนและเล่นหิมะได้ท่ีน่ี (ค่าทัวร์ไม่รวมค่า
อุปกรณ์เล่นหิมะ) อีกหน่ีงจุดท่ีน่าสนใจของท่ีน้ีคือ Fujiten Snow Resort ก็คือภูเขาฟูจิท่ีสวยงามท่ีคุณสามารถชมได้
ในขณะท่ีท ากิจกรรมท่ามกลางหิมะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภูเขาไฟฟูจิท่ีมองเห็นจากระเบียงบ้านช้ัน 2 ของ Center House 
สามารถลิฟต์ชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิ และทะเลป่าแห่งภูเขาไฟฟูจิได้) อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมท้ังเลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย และ 
JTC Fujinoeki ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประ
ทุของภูเขาไฟจากท่ัวทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว 
ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากน้ียังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่าง ๆ และโซนช้อปป้ิงสินค้า
งานฝีมือญี่ปุ่นต่าง ๆ เช่น มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้ นดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย 

 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี10) Japanese set 
พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามา
นาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณน้ีมีบ่อ
น ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระ
ถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง  
น าทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวงของ
ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู 
วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอ
พรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ 
มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ 
คามินาริมง (ประตูฟา้ค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาด
ยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอันศักด์ิสิทธ์ิ
ของวัดแห่งน้ีหรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการ
เดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวัด 

วันท่ีห้า  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิท่ีสถานีท่ี5 หรือ ลานสกี Fuji ten- JTC Fujinoeki ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-
  โตเกียว-วัดอาซากุสะ- ช้อปป้ิงย่านชินจุกุ-นาริตะ        อาหาร เช้า, เท่ียง  



 

มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของท่ีระลึกต่างๆ
แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมท้ังข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมเีวลา
ท่านสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัววิของหอคอยทีสู่งทีส่ดุในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหา
นครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซ่ึงอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ และพาทุกท่านไปช้อปป้ิงท่ี ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ 
แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟช่ัน ของเหล่าบรรดาแฟช่ันนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดท
เทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 
เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ท่ีขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ท่ีรวมสินค้า เคร่ืองใช้
เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวน
เวลาช้อปป้ิงของท่าน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่นาริตะเพ่ือเข้าสู่ท่ีพัก 
ท่ีพัก: Airport plaza hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี11)  
   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X  เท่ียวบินท่ีXJ601 
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 

14.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

***************************** 
หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
  

ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเท่ียว ตั้งแต่วันท่ี 10 มิถุนายน 65 ท่ีเดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRท่ีสนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเท่ียวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังน้ี  

วันท่ีหก        ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                         อาหาร เช้า  
 



 

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซ่ึงสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ช่ัวโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเม่ืออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาท่ีอยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย 
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

🔵 เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. วีซ่าญี่ปุ่น  
เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังน้ี 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2น้ิว พ้ืนขาว 1รูป 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม เท่าน้ัน),ใบเปลี่ยนชื่อ-
สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ าเป็น) 
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 
- หนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเท่ียว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท างานของบิดา-มารดาด้วย) 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการยืน่วีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) (ส่งส าเนาพาส+E-Mail ผู้
เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ ้ากัน) ให้ทางบริษัทฯ) 
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอพัเดท ณ วันท่ี 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
🔵 การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
🔵 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
🔵 การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  



 

- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ
ตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
อัตราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeท่ีน่ัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมือง

ท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมช าระค่า
น ้าหนัก** 
ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินก าหนด 

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกัน
จะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท า
การรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกันครอบคลุมการรักษาเท่าน้ัน (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึง
สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนี
โดยท้ังน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 2,000 บาท 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท /ท่าน ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ   

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ท้ังหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   


