
 

 

บรษิทั วงัเอ็ดยเูคช ัน่ แอนด ์ทวัร ์จ ากดั (WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD.) 

       เป็นบรษัิทีม่ปีระสบการณ์ในการจัดกจิกรรมทัศนศกึษาและทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถงึมคีวาม
ช านาญในการจัดอบรมศกึษาดงูาน  เป็นเวลานานกวา่ 15 ปี  บรษัิทกอ่นตัง้เมือ่วนัที ่8 กันยายน 2542  ทาง
บรษัิทไดจ้ดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมายของส านักงานพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ตามใบอนุญาตปิระกอบธรุกจิน าเทีย่ว
เลขที ่11/05931 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

บริษทั วงั เอ็ดยูเคชัน่ แอนด ์ทวัร ์ไดร้บัรางวลั มาตรฐานธุรกิจ น าเทียวระดบัดี  

 



 

ชมทุ่งดอกพงิค์มอส SHIBA ZAKURA FESTIVAL 
ชมดอกซากรุะสวนดอกไมโ้ชวะคเินนทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น  

ศึกษาดูงานทีเ่มืองไซตามะ 

 
ก าหนดการเดนิทาง 11-15 พฤษภาคม 2560 

 

วนัแรก 11 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
22.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง 12 วดันาริตะซัน –- เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ- ศึกษาดูงานตามวตัถุประสงค์– โอไดบะ –  
  AQUA CITY & DECKS - (บริการอาหารบนเคร่ือง/กลางวนั/เยน็) 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

 
  จากนั้นนาํท่านชม “วดันาริตะซัน” ตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในวนัข้ึนปีใหม่จะคลาคลํ่าไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ 
รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง  
  จากนั้นนาํท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ียงั
คงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและกล่ินอายในสมยัเอโดะ บรรยากาศของเมืองน้ีท่าน
จะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-
คาเนะ(หอระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทาง
ยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะไดส้ัมผสัความเป็น
ญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซ่ึงไม่สามารถพบเห็นไดท่ี้โตเกียว เดินทางต่อกนัท่ี 



“ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกท่ีมีช่ือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซ่ึงเป็นถนนปูดว้ยหินและ
ฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลูกกวาดในตรอกน้ีจะส่งต่อ
รสชาติท่ีคุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัท่ีผา่นไป เม่ือใครก็ตามไดล้องยา่งกา้วเขา้ไปในร้านเหล่าน้ี 
จะรู้สึกวา่ตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกคร้ัง สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีทาํใหผู้ค้นทุกรุ่นต่ืนเตน้ ทั้งเด็กๆ ท่ีไม่คุน้เคยกบั
ลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผูใ้หญ่ท่ีอยากรําลึกถึงความหลงั  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ “เมืองไซตามะ” เพ่ือน าทุกท่านศึกษาดูงาน ......................... 

 
ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี(้Aquacity Odaiba) ภายในเตม็ไปดว้ยร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ เส้ือผา้ต่างๆ ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงดว้ยกนั บนชั้น 5 เป็นศูนยอ์าหารราเมน ท่ีรวบรวมเมนูราเมน
หลากหลายชนิดจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ียงัมีลานไมช้มววิตั้งอยูด่า้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้ท่ีสามารถ
มองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน 

 รับประทานอาหารเยน็อิสระตามอธัยาศัย (แจกเงินคืนท่านละ 2,000เยน)  
 พกัท่ี HARUMI GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หรือบริเวณ ชินจุกุ  
 

วนัทีส่าม วดัอาซากสุะ - โตเกยีวสกายทรี(ถ่ายรูปด้านนอก) - สวนดอกไม้ โชวะคเินน - ทุ่งดอกพิง้ค์มอส- โอชิ
โนะฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   
จากนั้นนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากุสะ” วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความ
เคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 
5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงั
เป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร   ซ่ึงแขวนห้อยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ี
อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิ
มทองคาํ มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนม
นานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก และนาํท่าน
ชมแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว “หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี(ถ่ายรูปด้านนอก)”(Tokyo Sky tree) หอส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 

http://www.talonjapan.com/rainbow-bridge/


เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ 
ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุ
เทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซากุสะท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ
เอะโดะ 
นาํท่านเดินทางสู่ สวนโชวะคิเนน ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจกัรพรรดิโชวะ ในฤดูใบไมผ้ลิ 
ประมาณเดือน ปลายมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี จะมีการจดังานเทศกาลดอกไมน้านาพนัธ์ุทัว่ทั้งสวน ไม่วา่จะ
เป็น ซากุระ , นาโนะฮานะ, ดอกป๊อปป้ี, ทิวลิป  

 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านสัมผสัความงดงามระรานตาของพรมสีชมพูขนาดใหญ่
ของ “ชิบะซากุระ”ลกัษณะดอกมี 5 กลีบคลา้ยๆดอกซากุระ
เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “ทุ่งดอกพิง้ค์มอส” แต่จริงๆแลว้เป็นพืช
คนละชนิดกนั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบั ทุ่งดอกไม้
หลากสีตั้งแต่สีขาว ชมพูอ่อนๆ จนถึงสีชมพูเขม้ในเดือน
พฤษภาคม ตามอธัยาศยั) 
นาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ใน
การไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อนํ้าแต่ละบ่อ ดงันั้นนํ้าท่ีอยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก 
ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย  

  
 พกัท่ี FUJINOBOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พิเศษ ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น  
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ้าแร่  หรือ เรียกอีกอยา่ง
วา่ออนเซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี,  
ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย  



วนัทีส่ี่ ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (30นาท)ี - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ (เช้า/กลางวนั/-) 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 
จากนั้นนาํท่านข้ึนสู่  “ภูเขาไฟฟูจิ” ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบันํ้าทะเล 
นาํท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทย 
านฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ีสามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งหา้
กระจายอยูโ่ดยรอบ จากนั้นนาํทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลดั (30 นาท)ี ” ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพื่อใหท้า่นได้
สัมผสับรรยากาศธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือ
กวา่ 3,000 ปี 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมท่ี “โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้
และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้
สาํหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้
และอาหารนานาชนิดในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

  
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

วนัทีห้่า  สนามบินฮาเนดะ  (อาหารบริการบนเคร่ือง) 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

00.20 น.    เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG661 
04.50 น.    เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 
 
 
 
 
 
 



เดนิทาง  11-15 พฤษภาคม 2560 

บินการบินไทย 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 25-29 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 45,300 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  45,300 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 44,300 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,500 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -17,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 
 

เดนิทาง  11-15 พฤษภาคม 2560 

บินการบินไทย 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30-34 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 44,300 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  44,300 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 43,300 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,500 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -17,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัท่ี 7/11/2559) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 



o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ หรือแลว้แต่ความพึงพอใจ 

 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีสาํรองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 



o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 


