
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – นารติะ  

 

07.30 น. พรอมกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบนิ AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษทัฯ คอยใหการตอนรับ และ

อํานวยความสะดวกในการเชค็อิน 

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) 

11.05 น. เหิรฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่        

บนเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 



 
19.25 น.   ถึง เมอืงนารติะ ประเทศญ่ีปุน หลังจากผานขัน้ตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่พัก 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง นารติะ-วดัอาซากสุะ – ถายรปูโตเกยีวสกายทร ี– กระเชาคาจคิาจ ิ– ชอปปงโกเทมบะ   

เอาตเลท็ - อาบน้าํแรธรรมชาต ิ+ ทานขาปยูกัษ 

 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทาน เกบ็ภาพประทบัใจกบัคูกบัแลนดมารกแหงใหมของกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน้าํสมุิ

ดะ หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุด

ในโลก ... เปดใหบรกิารเมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร 

สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมยั ในชวงที่เกิดแผนดินไหว

ครั้งใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึงโครงสรางทางสถาปตยกรรมที่แข็งแรง

ทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย จากนําทานขอพร วดัอาซากสุะ วัดที่

เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  

นอกจากนั้นทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยกัษที่มีความสูงถึง 4.5 

เมตรซึง่แขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได

ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอปปงท่ีมี ชื่อเสียงของวดั มี

รานขายของทีร่ะลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบ

ทายดวยรานขายขนมที่คนญ่ีปุน มายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาด

สุดแสนอรอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นนําทาน ขึน้กระเชาคาจคิาจ ิเปนกระเชาลอยฟาที่ใชเวลาเพียง 3 นาทีถึงยอด

เขา จากจุดชมววิบนความสูง 1,075 เมตร ทานจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทวิทัศน

โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศ

แจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลปญี่ปุนทางตอนใต (เทือกเขาอากาอิช ิ

และเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมกีารงดใหบรกิารชัว่คราวเนือ่งจากสาเหตตุางๆ เชน 

สภาพอากาศไมเอือ้อาํนวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากนั้นใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดเนมชื่อดังที ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอาท

เลต็ แหลงรวมสินคานาํเขาและสินคาแบรนดญี่ปุนที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่น

เสื้อผาใหมลาสุด อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมยี่หอดังไดที่ราน BALLY, PRADA, 

GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬกิา

หรูอยาง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ

รองเทาแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 



 

พกัที ่  FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค่าํ รบัประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิม่อรอยกบัมือ้พเิศษที่

มขีาปยูกัษใหทานไดลิม้ลองรสชาตปิพูรอมน้าํจิม้สไตสญีปุ่นอยางจใุจ หลงัอาหารให

ทานไดผอนคลายกบัการแชน้าํแรธรรมชาต ิเชือ่วาถาไดแชน้าํแรแลว จะทาํให

ผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟจู ิ(ชัน้ที5่) – พพิธิภณัฑแผนดนิไหว – โอชโินะฮคัไค – ชอปปงชนิจกู ุ

 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภเูขาไฟฟจูิ ทีต่ั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุนดวยความสูง3,776

เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยงับริเวณ “ชั้น 5” 

ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึ้นอยูกับสภาพภมูิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที ่

สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอัน

บริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจ ิถายภาพที่ระลกึ กับภเูขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดใน

โลก ซึ่งเปนภูเขาไฟทีย่ังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดใน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเทศญ่ีปุน  นําทานเยี่ยมชม พพิธิภณัฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่

จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง

เรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน จากนั้นอิสระใหทานไดเลือก

ซื้อของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นนําทาน เดินทางสู หมูบานโอชโินะฮคัไค ใหทานเจาะลกึตามหาแหลงนํ้า

บริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เปนแหลงนํา้ตามธรรมชาตติั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยา

มานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกทีย่างเทาเขา

ไปในหมูบานก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหลงนํ้าธรรมชาตทิี่มีใหเห็น

อยูทุกมมุ โดยในบอนํา้ใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายอยางสบายอารมณ  แต

ขอบอกเลยวานํ้าแตละบอน้ันเย็นจับใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบาง

หรือ เพราะอณุหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที ่10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแลวกย็ังมีนํ้า

ผุดจากธรรมชาติใหตกัดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอป

ปงสินคาโอทอปชั้นเยีย่มอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานชอปปงยานดัง ยานชนิจกุ”ุใหทานไดเพลิดเพลินกบัการจับจายซื้อ

สินคานานาชนิด ไดจากที่นี่ ไมวาจะเปน รานซานรโิอะ รานขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส 

กลองถายรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งสาํอาง ตางๆ กนัทีร่าน MATSUMOTO แหลงรวม

เหลาบรรดาเครือ่งสาํอางมากมาย อาท ิมารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่

ราคาถกูกวาบานเรา 3 เทา, ครมีกนัแดดชเิซโด แอนเนสซาทีค่นไทยรูจกัเปนอยางด ี 

และสนิคาอืน่ ๆ  หรอืใหทานไดสนกุกบัการเลอืกซือ้สนิคา แบรนดดงัอาท ิLOUIS 

VULTTON, UNIQLO, กระเปาสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME 

DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา หลากหลายแบรนดดงั อาท ิNIKE, 

CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดทีร่าน ABC MART  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าํ อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ี ่ สวนฮติาช ิซไีซต ปารค ชมความงดงามของดอกโคชอิะ – เยอืนเมอืงเกาซาวาระ – อิ

ออน-กรงุเทพฯ 

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานชม สวนฮติาช ิซไีซด ปารค เปนสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกยีว

ซึ่งสวนแหงนี้ตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ  สวนฮิตาชิเปนสวนดอกไมขนาดใหญ มีพื้นที ่

1.9 ลาน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไมที่จะบานใหชม ผัดเปลีย่นสายพันธุ ตลอดทั้ง

ป ตามฤดกูาล (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) โดยปกติตนโคเชียจะเปนไมพุมกลมสีเขียวซึ่ง

ก็สวยงามอยูแลว แตพอถึงชวงฤดูใบไมรวงจะเปลี่ยนสีเปนสีแดงสดก็ยิ่งทําใหท้ัง

สวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จึงกลายเปนไฮไลทหลักของสวนแหงน้ีเลยทีเดียว 

โดยทั่วทั้งเนินทําใหเนินแหงนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเขม กลายเปนสีแดงสด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทานเดินทางสู เมอืงเกาซาวาระ เมืองทีข่ึ้นชือ่วาเปน ลิตเติล้เอโดะ แหงชิบะ เปนเมือง 

 

เล็กๆตั้งอยูทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซึ่งเคยเปนศูนยกลางการ

ขนสงขาวในชวงสมยัเอโดะ  (1603-1867) ซึ่งเปนเขตพื้นที่ทีย่ังคงหลงเหลือรานคา

และอาคารบานเรือนทีต่ั้งเรียงรายมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยยังคงสภาพเหมือนเมื่อรอย

กวาปทีแ่ลวดวยความรวมมือของคนในทองถิ่น อิสระใหทานสัมผสัเมืองเกาดั้งเดิมของ

ญี่ปุน รานคาตางๆ และคลังสินคาจากสมยัเอโดะ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนั้นนําทานสกัการะขอพร ณ วดันารติะซงั ตั้งอยูบนเนินเขากลางเมืองนารติะ วัดที่

ไดรับความศรัทธาอยางสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในวันขึ้นปใหมจะคลาคล่าํไปดวยผูคน

ที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิน์ับแสนเพ่ือขอพรจากหลวงพอ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือก

ซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู” ตางๆ รวมทั้งสินคาทีร่ะลึกตางๆ ในราคายอมเยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานอิสระชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ ออิอน จสัโก  ซื้อ

ของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาด

ของคิทแคทชาเขยีวสามารถหาซื้อไดที่น่ีไดเลย   

**เพือ่ไมเปนการรบกวนเวลาชอปปงของทาน อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั** ไดเวลา

อนัสมควรนาํทานสู สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูกรงุเทพฯ 



 

20.40 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ607 บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีห่า กรงุเทพฯ 

01.20 น. ถึงสนามบนิดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอน

ทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 

                                                *** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบรกิาร *** 

                  อตัราคาบรกิาร ** บรกิารน้าํดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทองเทีย่ว** 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

 

ผูใหญหองละ  

2-3 ทาน 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ราคาทวัรไมรวมตัว๋ 

เครือ่งบนิ 

29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561 23,999 8,000 14,999 

04 – 08 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

05 – 09 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

06 – 10 ตลุาคม 2561 25,999 8,000 16,999 

10 – 14 ตลุาคม 2561 28,999 8,000 19,999 

17 – 21 ตลุาคม 2561 26,999 8,000 17,999 

18 - 22 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

19 - 23 ตลุาคม 2561 28,999 8,000 19,999 

24 – 28 ตลุาคม 2561 26,999 8,000 17,999 

25 – 29 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

26 – 30 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

27 – 31 ตลุาคม 2561 27,999 8,000 18,999 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 26,999 8,000 17,999 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 10,000 บาท 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคเุทศกทองถิน่ 

ทานละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอทาน*** 



 
ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ตองยกเลกิ 30 วนักอนการเดนิทางเทานัน้ ไมเชนนัน้ทางบรษิทัจะไม

คนืมดัจาํไมวาดวยกรณใีดๆทัง้สิน้ เพราะวาทางบรษิทัไดทาํการจายคาตัว๋ไปใหกบัการสายการบนิ

เรยีบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทวัรทกุครัง้ เพือ่ประโยชนแกตวัทานเอง  

 

การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวน

ดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืมดัจาํทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไดชาํระคาตัว๋เครือ่งบนิเตม็ใบใหกบัสายการบนิเปนที่

เรยีบรอย ยกเวนคาภาษนี้าํมนัทีย่งัมไิดชาํระ คาทวัรสวนทีเ่หลอื กรณุาชาํระ 21 วนักอนการ

เดนิทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนาํเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามทีร่ะบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิารตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญีปุ่นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนกัระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่นไมเกนิ 15 วนั ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพือ่การทองเทีย่ว เยีย่มญาต ิ

หรอืธรุกจิ จะตองยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตัิ

การเขาประเทศญีปุ่น* ดงัตอไปนี ้

 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 

2. สิง่ทีย่นืยนัวาทานสามารถรบัผดิชอบคาใชจายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวางทีพ่าํนกั

ในประเทศญีปุ่นได (เชน เงนิสด บตัรเครดติ เปนตน) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู และหมายเลขตดิตอในระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจกั 

โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจดัเตรยีมให 

4. กาํหนดการเดนิทางระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 



 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวซีา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทาํวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรีด มินิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนาทวัรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคเุทศกทองถิน่ ทานละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) 
เงือ่นไขการชาํระคาบรกิาร 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชาํระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่

นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชาํระเงินคาบรกิารสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนกัทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง

กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสทิธิการ

เดินทางในทัวรนัน้ๆ 

1. กรณีที่นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมชีื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษทัอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแจงยกเลกิการจองกับทางบริษทัเปน

ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลกิการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นกัทองเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่

บริษัทอยางใดอยางหนึง่เพ่ือทําเรื่องขอรับเงนิคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของคาบริการทีช่ําระแลว  

2.2 ยกเลกิกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชาํระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจรงิจากคาบริการทีช่ําระแลวเนื่องในการเตรียมการ

จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม

มีการคืนเงินมดัจําหรอืคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนกัทองเทีย่วเดินทางไมถึง 15 คน  

 



 
เงือ่นไขและขอกาํหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 

ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหาก

ทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่

ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายนิดีทีจ่ะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา

นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัท

จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน

แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

ขอแนะนาํกอนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตร

ตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และ

สามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น 

ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต

ทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบ

ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก 

ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจ

พบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 

  
 


