
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง –  นาริตะ –  ชซิยุ เอาทเลต็  

 

02.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการ

บิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั�งขาไปและขากลบั 

(นํ �าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

05.05 น. เหินฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ602 บริการ

อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 



 

 

 

 

 
 

 

 

13.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว หลังจากนั้นใหทานไดชอปปงสินคา

แบรนดเนมชื่อดังที่ ชิซุย เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุนที่ดังไปทั่วโลก พบ

กับคอลเลคชั่ น เสื้ อผ าใหมล าสุด  อาทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมยี่หอดังไดที่ราน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 

TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, AGETE, 

S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯ ล ฯ ร อ ง เท า แ ฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH 

GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ **อิสระอาหารค่ําเพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง** 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัที่สอง  พระใหญอชุคิ ุไดบตุส ึ–  สวนฮติาช ิซไีซต ปารค ชมความงดงามของดอกโคชอิะ –  โอชโินะฮคัไค 

- อาบน้าํแรธรรมชาต ิ+ ทานขาปยูกัษ 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานเดินทางสู จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญอุชิคุ ไดบุตสึ  แหงเมืองอุชิคุ เปน

พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญมาก มีความสูงถึง 120 เมตร 

และยังไดรับการบันทึกจากกิน เนสบุควา เปนรูปปน

พระพุทธรูปปางยืนที่หลอจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดใน

โลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเปนอันดับ 3 ของโลกเลย

ที เดียว อีกทั้ งยังสามารถเขาไปเยี่ยมชมดานในของ

พระพุทธรูปไดดวย ซึ่งภายในรูปปนจะแบงออกเปน 5 ชั้น 

แตละชั้นของรูปปนจะมีการจัดแสดงที่แตกตางกันออกไป

คะ สามารถขึ้นลิฟทเพื่อไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยูบริเวณ

หนาอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   

ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม และ

สวนสัตวขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระตาย  เปนตน  ไม

รวมคาขึ้นลิฟท ทานละ  400 เยน จากนั้นนําทานชม สวน

ฮิตาชิ ซีไซด ปารค เปนสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยู

ใกลๆ โตเกียวซึ่งสวนแหงนี้ตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ  สวน



 

ฮิตาชิเปนสวนดอกไมขนาดใหญ มีพื้นที่ 1.9 ลาน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไมที่จะบานใหชม 

ผัดเปลี่ยนสายพันธุ ตลอดทั้งป ตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) โดยปกติตนโคเชียจะเปนไมพุม

กลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยูแลว แตพอถึงชวงฤดูใบไมรวงจะเปลี่ยนสีเปนสีแดงสดก็ยิ่งทําใหทั้ง

สวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จึงกลายเปนไฮไลทหลักของสวนแหงนี้เลยทีเดียว โดยทั่วทั้งเนินทํา

ใหเนินแหงนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเขม กลายเปนสีแดงสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําทาน เดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟ

ฟูจิ ที่เปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติต้ังอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุม

นํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบานก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็น

จากแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวาย



 

อยางสบายอารมณ  แตขอบอกเลยวานํ้าแตละบอนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาว

สะทานกันบางหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแลวก็ยังมีนํ้า

ผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปงสินคาโอ

ทอปชั้นเยี่ยมอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักที ่ FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน 

ค่าํ รบัประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิม่อรอยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปยูกัษให

ทานไดลิม้ลองรสชาตปิูพรอมน้าํจิม้สไตสญีปุ่นอยางจใุจ หลงัอาหารใหทานไดผอนคลายกบัการแช

น้าํแรธรรมชาต ิเชือ่วาถาไดแชน้าํแรแลวจะทาํใหผวิพรรณสวยงาม และชวยใหระบบหมนุเวยีน

โลหิตดขีึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ภเูขาไฟฟจู ิ(ชั้นที5่) –  พิพธิภณัฑแผนดนิไหว –  ชอปปงชนิจกู ุ–  ดวิตีฟ้ร ี

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโคช (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) ใหทานไดสัมผัส

อากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก 

ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และสูงทีสุ่ดในประเทศญี่ปุนจากดานลางสูบนยอดปลองเขาดวยความ

สูง 3,776 เมตร)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และใหทานไดสัมผัสกับความรูสึกของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศ

ญี่ปุน จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี 

ดิวตีฟร ียานดัง ยานชินจกุ”ุใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่นี่ ไมวา

จะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอางค 

ตางๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางคมากมาย อาทิ มารคเตาหู  โฟ

มลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถกูกวาบานเรา 3 เทา ครีมกนัแดดชเิซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจัก

เปนอยางดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคาแบรนดดังอาทิ LOUIS 

VUITTUN, UNIQLO, ก ร ะ เป า สุ ด ฮิ ต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เ สื้ อ  COMME DES 

GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน 

ABC MART **อิสระอาหารค่ําเพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง** 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที่สี ่ ชอปปงจใุจละลายเงนิเยน ณ หางออิอน –  สนามบนิดอนเมอืง - กรงุเทพฯ 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานอิสระชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก  ซื้อของ

ฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาตขิองคิทแคทชาเขียว

สามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย **เพื่อไมเปนการเสียเวลาชอปปงอิสระเที่ยงตามอัธยาศัย** 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

14.25 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ603 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง 

19.10 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

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

** หากทานตองการจองต๋ัวภายใน (เครื่องบิน รถทวัร รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานทีใ่ชบริการ *** 

 

 

อตัราคาบรกิาร (บาท) ** บรกิารน้าํดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัที่มรีายการทองเทีย่ว** 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

 

ผูใหญหองละ  

2-3 ทาน 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ราคาทวัรไมรวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

04 –  07 ตลุาคม 2561 23,999 8,000 14,999 

05 –  08 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 



 

06 –  09 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

12 –  15 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

13 –  16 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

15 –  18 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

16 –  19 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

17 –  20 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

18 –  21 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

19 –  22 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

20 –  23 ตลุาคม 2561 28,999 8,000 19,999 

24 –  27 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

 

**หมายเหตโุปรแกรมนีไ้มมีราคาเดก็** 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 10,000 บาท** 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคุเทศกทองถิน่ 

ทานละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอทาน*** 

 

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ตองยกเลกิ 30 วันกอนการเดนิทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวย

กรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทไดทําการชําระคาตั๋วใหกับสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานโปรแกรมทัวร

อยางถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชําระมดัจาํ ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มราคาใหแกสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยัง

มิไดชําระ กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 21 วันกอนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงค

จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทาง

จะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงค

จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญีปุ่นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนกัระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่นไมเกนิ 15 วนั ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพือ่การทองเทีย่ว เยีย่มญาต ิ

หรอืธรุกจิ จะตองยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตัิ

การเขาประเทศญีปุ่น* ดงัตอไปนี ้

 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 

2. สิง่ทีย่นืยนัวาทานสามารถรบัผดิชอบคาใชจายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวางที่

พาํนกัในประเทศญี่ปุนได (เชน เงนิสด บตัรเครดติ เปนตน) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู และหมายเลขตดิตอในระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจกั 

โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจดัเตรยีมให 

4. กาํหนดการเดนิทางระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 



 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธ

การจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอ

เจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใด

อยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง

โทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทํา

เรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐาน

การชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไข

การคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว  

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา  30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการ

ทั้งหมด   

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวี

ซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะ

ชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  

ทางเรายินดีทีจ่ะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 



 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่

มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให

เจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข 

เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับใน

อัตราที่สูงมาก 

  
 


